Stegu sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej k. Opola poszukuje osoby na stanowisko

Technolog
Kluczowe zadania:
•

nadzór nad procesem technologicznym produkcji wyrobów betonowych i gipsowych;

•

projektowanie mieszanek betonowych i gipsowych;

•

nadzór nad dokumentacją technologiczną w systemie klasy ERP;

•

analizowanie norm oraz specyfikacji technicznych dotyczących betonu i prefabrykatów
betonowych;

•

kontrola przestrzegania ustalonych procedur technologicznych;

•

nadzór nad wprowadzaniem nowych wyrobów do produkcji;

•

przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technologicznej w ramach ZKP;

•

prowadzenie prac związanych z testowaniem nowych technologii produkcji i surowców;

Oczekujemy:
•

wykształcenia wyższego technicznego ( bądź ostatni rok studiów) – preferowane: technologia
betonu, technologia materiałów budowlanych, budownictwo;

•

bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;

•

bardzo dobrej znajomości zagadnień dotyczących właściwości betonu i gipsu oraz chemii
cementu i betonu

•

dobrej znajomości języka angielskiego;

•

inicjatywy, dobrej organizacji pracy, zaangażowania;

•

zdolności analitycznych;

•

prawa jazdy kat. B

•

jeżeli masz doświadczenie to świetnie, jeżeli nie to pomożemy Ci je zdobyć

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w nowoczesnej firmie
z 25 letnim doświadczeniem;

• możliwość poszerzania kwalifikacji zawodowych;
• możliwość wdrażania własnych pomysłów;
• osobom, które chcą się rozwijać oferujemy możliwość zdobywania nowych umiejętności

• atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej o nas:
Stegu to lider z 25 letnim doświadczeniem w produkcji płytek dekoracyjnych i elewacyjnych na rynku
polskim i europejskim. Chętnie poznamy Ciebie i podzielimy się swoim doświadczeniem.
Daj się zaprosić na rozmowę 😊
Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@stegu.pl w terminie do
14.05.2018.
Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

