Klasmann-Deilmann is the world's leading manufacturer of growing media. A fundamental
reason for this respected position is our closeness to our customers. They come to us with
their concerns and we work with them to find the best solution.

TECHNINIO PADALINIO VADOVO ASISTENTAS (-Ė)
Darbo aprašymas:
•Visapusiška pagalba vadovui;
KOKYBĖS
UŽTIKRINIMOanalizė
TECHNIKAS
•Techninių
dokumentų/brėžinių
ir ruošimas;(-Ė)
UAB “Philip Morris Lietuva”, Klaipėdoje. Laikina darbo vieta.
•Įrangos darbo laiko stebėjimas/fiksavimas/analizė;
•Ataskaitų/protokolų ruošimas;
JŪS esate energingas
ir entuziastingas,
atidus bei iniciatyvus,
•Dalyvavimas
techninio
padalinio projektuose
visoseJums patinka kruopštus darbas, galite dirbti
savarankiškai bei komandoje, Jūs nuolatos siekiate užsibrėžtų tikslų. Šiuo metu esate paskutinio kurso
Jei susidomėjote šia pozicija ir atitinkate
Klasmann-Deilmann
studentas arba jau įgijęs padaliniuose;
auštąjį/aukštesnįjį techninį išsilavinimą, turite puikias lietuvių bei anglų kalbos žinias
keliamus reikalavimus, siųskite savo gyvenimo
•Numatomos
trumpalaikės
komandiruotės
žodžiu ir raštu, gebate
skaityti ir suprasti
grafinę/skaitmeninę informaciją, ja remiantis pateikti išvadas bei turite
aprašymą (CV) su nuoroda “Kokybės užtikrinimo
puikias
darbo
kompiuteriu
žinias.
Lietuvoje. technikas (-ė) mūsų verslo partneriui
UAB „Alpha Consultants”
nurodydami pareigų
Reikalavimai:
GALIMYBĖ
pavadinimą iki š.m.spalio 15 d. el. paštu:
•Aukštesnysis/aukštasis
išsilavinimas
Atrinktas kandidatas atliks medžiagų,
produkto bei gamybos techninis
proceso kokybės
parametrų (pageidautina
auditus, pateiks bei
olga@alphaconsultants.lt
analizuos duomenis, identifikuos
produkto
kokybės
problemas
bei
vykdys
koreguojančius
veiksmus,
mechanikos inžinerijos srityje);
organizuos naujų medžiagų, produktų, procesų bei metodų įdiegimą bei optimizuos kokybės patikros procesus.
•Gebėjimas skaityti ir suprasti techninius brėžinius ir
literatūrą;
MES SIŪLOME
•Orientavimasis
į pasiekimus;
Saugią, aukštus standartus atitinkančią
darbinę aplinką
vienoje iš didžiausių tarptautinių kompanijų, patrauklų
atlyginimą, platų socialinių priedų
paketą bei mokymosi
ir karjeros
galimybes.
•Analitiniai
ir mokymosi
sugebėjimai;
•Darbas komandoje ir bendradarbiavimas;
MES ESAME
•Puikūs
darbo kompiuteriu
įgūdžiai
(AUTOCAD);
"Philip Morris International" (PMI)
yra pirmaujanti
tarptautinė tabako
bendrovė,
gaminanti septynias iš 15
pasaulyje perkamiausių cigarečių
rūšių,
tarp
jų
ir
populiariausią
pasaulyje
cigarečių
rūšį.
PMI produkcija
•Vairuotojo pažymėjimas ir praktiniai vairavimo
įgūdžiai;
parduodama maždaug 180-yje šalių. Bendrovės dalis tarptautinėje cigarečių rinkoje 2010 metais sudarė 16%,
•Geros
anglų
kalbos
žinios. ir JAV. PMI yra lygių galimybių darbdavys.
neskaitant JAV, arba 27%, neskaitant
Kinijos
Liaudies
Respublikos
Daugiau
apie bendrovę
skaitykite www.pmi.com.
Kontaktinis
asmuo:
Olga Kirejeva
El.paštas: olga@alphaconsultants.lt
Informacija telefonu: +370 610 04020
Adresas: Danės g. 15 - 201, 92117 Klaipėda

Darbo sąlygos: Neterminuota darbo sutartis.
Darbo vieta: Šilutė

Labiausiai reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti. Atsiprašome, kad neturime
DISCOVER A WORLD OF POSSIBILITIES
galimybės atsakyti į visus gautus laiškus.

