PRACOVNÁ PONUKA
Líder (majster) výroby SMT / PBA
Informácie o pracovnom mieste
• Miesto práce: Oravská Lesná, okres Námestovo
• Ponúkaný plat (brutto): od 800 do 1400 €
• Termín nástupu: Ihneď
• Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Riadenie činností oddelenia a výrobného tímu na zmene
• Riadenie dokumentácie a záznamov vytvorených na oddelení
• Zabezpečenie efektívneho a správneho využívania pracovného času
• Splnenie výrobného plánu zmeny v naplánovanom množstve a v stanovenej kvalite
• Prehľad o stave výroby a materiáli potrebnom na výrobu
• Včasné a správne riešenie vzniknutých problémov počas výroby
• Neustále zlepšovanie procesu výroby a znižovanie nepodarkovosti vo výrobe
• Sledovanie výkonov a výsledkov operátorov na linkách
• Vedenie a kontrolovanie požadovanej dokumentácie
• Odovzdanie pracoviska nasledujúcej zmene
• Vykonávanie potrebných meraní k zabezpečeniu kvality výroby
• Zabezpečovanie vyplňovania kontrolných listov na pridelených pracoviskách
• Kontrolovať kvalitu a výkony práce
• Zastaviť výrobu v prípade identifikácie problémov s kvalitou
• Prijímať nápravu na odstránenie nezhôd
• Uvoľniť proces výroby po odstránení problémov s kvalitou
Iné výhody
Práca v stabilnej spoločnosti
Možnosť odborného rastu, jazykové kurzy
Príjemné pracovné prostredie
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor:
Technické, elektrotechnické
Znalosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – základy alebo nemecký jazyk - základy
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word, Excel, Outlook – pokročilý
Požadovaná prax
Prax na pozícii/v oblasti:
Elektrotechnika, technika
Počet rokov praxe:
1
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Riadenie a vedenie pracovníkov, riadenie procesov výroby, produktivita práce
Schopnosť čítať a rozumieť technickým špecifikáciám
Schopnosť identifikovať chyby na elektrotechnických materiáloch a výrobkoch
Znalosť technic. predpisov pre elektrot. priemysel IPC-A-610C, IPC-A-610D, IPC-7711/7721
Stručná charakteristika spoločnosti:
Elektrotechnická firma vyrábajúca podzostavy pre domáce spotrebiče, telekomunikačnú, audio,
video, zdravotnú, meraciu a regulačnú techniku a pre automobilový priemysel.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Elektrotechnický priemysel
Informácie o výberovom konaní
Ďakujeme vopred všetkým uchádzačom za záujem o našu pozíciu.
Všetky životopisy budú starostlivo posúdené, pričom si vyhradzujeme právo kontaktovať len
uchádzačov vhodných na inzerovanú pracovnú pozíciu.
Vo svojej žiadosti prosím uveďte:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosti CRT-ELECTRONIC,
spol. s r. o. Or. Lesná so sídlom 029 57 Oravská Lesná č. 1080 podľa zákona č.122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
Adresa spoločnosti
CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná
029 57 Oravská Lesná 1080, Slovensko
kontakt: 043/5506621, 043/5506612 email: marta.dibdiakova@crt.sk
http:/www.crt.sk

