KRONOSPAN ir pasaulē vadošais kokskaidu
plātņu un atvasināto produktu ražotājs.
KRONOSPAN kompānijas sastāvā darbojas
vairāk nekā 40 uzņēmumi pasaulē.

Turpinot attīstīties, mēs vēlamies stiprināt savas pozīcijas tirgū un meklējam uzticamus
darbiniekus, kas spēj darīt lietas un uzņemties atbildību.
Lai stiprinātu savu komandu, mums ir
nepieciešami cilvēki:
• Kuri ir lojāli un ambiciozi
• Ar iniciatīvu
• Kuriem ir vēlme mācīties
• Kuri ir gatavi pieņemt lēmumus
• Kuri spēj iedziļināties jautājumu detaļās
• Kuri meklē vienkāršus, bet efektīvus
risinājumus
• Kuri ir zinātkāri un nebaidās uzdot
jautājumus
• Kuri spēj problēmas risināt strukturizēti
• Kuri ir orientēti uz rezultātiem

PIESAKIES: Ja Tev ir vēlme veidot savu karjeru starptautiskā kokapstrādes uzņēmumā;
Ja Tu vēlies dalīties pieredzē un iegūt jaunu;
Ja Tu esi ieinteresēts savā turpmākajā attīstībā!
Aicinām pievienoties savai komandai aktīvu, jauniem izaicinājumiem atvērtu

MEHĀNIĶI
Darba vieta: Rīga, Bolderāja
Pienākumi:
• Nodrošināt ceha ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību - plānot, vadīt un koordinēt ražošanas iekārtas
uzraudzību, apkalpošanu un remonta darbus;
• Analizēt iekārtu dīkstāves un īstenot efektīvus uzlabojumus to mazināšanai;
• Plānot un veikt tehnoloģisko iekārtu preventīvos darbus un iekārtu regulāras pārbaudes;
• Kontrolēt iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• Sagatavot un iesniegt uzņēmuma remonta plānus (ikmēneša/avārijas), cehu pieprasījumus rezerves daļu
un iekārtu iegādei;
• Piedalīties jaunu projektu izstrādāšanā un realizācijā;
• Kontrolēt un atbildēt par ceha dienesta un pakalpojumu sniedzēju darbu.
Prasības:
• Augstākā vai vidējā speciālā tehniskā izglitiba ( var būt pēdējo kursu students);
• Vēlama iepriekšēja darba pieredze ražošanas iekārtu apkalpošanā;
• Datorprasmes (MS Office);
• Labas latviešu un krievu valodu prasmes.
Piedāvājam:
• Starptautisku un sakārtotu darba vidi;
• Mācības kvalifikācijas paaugstināšanai;
• Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
Lūdzam sūtīt pieteikumu un CV uz e-pastu darbs@kronospan-riga.lv un/vai pieteikties mūsu vakanču portālā
https://kronospan-candidate.talent-soft.com.
Mēs sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!
SIA KRONOSPAN Riga, Reģ. Nr. 40003774690

ESI LĪDERIS, NEVIS SEKOTĀJS

