Možnosti za zaposlitev v Nemčiji
Objavljeno: 27.8.2020

Rok za prijavo: 31.12.2020

Naziv delovnega mesta: OPERATER PROIZVODNE LINIJE V POHIŠTVENI
INDUSTRIJI (M/Ž)
Število delavcev: 22
Uspešno in inovativno družinsko podjetje, ki deluje na področju pohištvene industrije, išče
nove sodelavce in sodelavke za delo v oddelkih za proizvodnjo in pakiranje.
Naziv podjetja in kontaktni podatki:
Bürstadt Furniture GmbH
Industriestraße 14, D-68642 Bürstadt
https://www.buerstadt-furniture.de/
Opis del in nalog:
 Posluževanje, krmiljenje in nadzor računalniško vodenih proizvodnih linij za izdelavo
pohištva in pakiranje.
 Tesno sodelovanje s tehničnim oddelkom, še posebej pri odpravljanju motenj in
zastojev proizvodnih linij.
 Optimiziranje delovnih procesov.
 Soodgovornost pri zagotavljanju upoštevanja internih pravil za varnost pri delu.
 Odgovornost za kontrolo kvalitete proizvodov.
Pogoji za prijavo (izobrazba, veščine, delovne izkušnje):
 Zaključeno poklicno usposabljanje tehnične smeri in/ali delovne izkušnje pri
upravljanju industrijskih proizvodnih linij.
 Tekoče znanje nemščine (pisno in ustno).
 Globoko razumevanje tehnike.
 Skrbnost, vestnost in natančnost.
 Usmerjenost k skupinskemu delu in dobre komunikacijske sposobnosti.
Pogodba o zaposlitvi in plačilo:
Plačilo je v skladu s kolektivno pogodbo: 15,27 EUR bruto na uro. Dodatki za izmensko in
nadurno delo. Regres in božični bonus. Dodatek za stanovanje v višini 200 EUR neto
mesečno v trajanju največ 6 mesecev. Nadomestilo za selitev 500 EUR neto je vezano na
vsaj enoletno zaposlitev v podjetju, v primeru krajšega časa zaposlitve je potrebno
nadomestilo za selitev vrniti.

Drugi podatki o delovnem mestu:
Kraj dela: Bürstadt (zvezna dežela Hessen). Dobre povezave z javnim prevozom. Delovni
čas je med 35 in 37,5 ur tedensko. Delo je dvoizmensko ali triizmensko. Dopusta je 27 dni
letno. V podjetju je kantina. Prijetno delovno vzdušje in odprta medsebojna komunikacija.
Delodajalec po potrebi pomaga pri iskanju nastanitve in pri stiku z javno upravo.
Prijava:
Prijava naj bo napisana v nemškem jeziku in naj vsebuje življenjepis (CV) in spremno
pismo. Prijavo se preko e-pošte pošlje na: ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de
Dodatne informacije:
Blaž Finžgar, svetovalec EURES, blaz.finzgar@ess.gov.si, 01/330 81 99.

