Nincs munkád? Mi biztosítunk!
Érdekel a vegyipar, de nincs tapasztalatod? Ne félj, mi megtanítunk!
Van már tapasztalatod és váltanál? Itt a helyed!

Vegyipari vállalatunkhoz keressük rendszerkezelő kollégáinkat
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vállalat tagja lenni? Agrokemikáliák és növényvédőszer hatóanyagok
gyártásával foglalkozó társaságunk lelkes, fejlődni akaró rendszerkezelő kollégákat keres, akik stabil,
kiszámítható munkahelyre vágynak.
Mivel foglalkozunk és mire számíthatsz, ha csatlakozol hozzánk? Leendő kollégánk feladata az üzemi
technológia biztonságos, környezettudatos és költséghatékony működtetése az előírások és utasítások szerint.
Termékeinket nemzetközi piacra gyártjuk, mely termékek mára már a világ minden táján megtalálhatók.
Rendszerkezelői csapatunk létszáma meghaladja a 100 főt, mely csapatot folyamatosan bővítjük.
Milyen feladataid lesznek? Csapatunk tagjaként a vegyipari berendezések üzemeltetése lesz a feladatod az
anyagfajták és anyagtípusok ismeretével, mintavételek elvégzése és annak eredménye alapján történő
beavatkozás.
Téged várunk, ha
- hosszú távra tervezel és biztos munkahelyet keresel
- minimum középfokú végzettséggel rendelkezel és érdeklődsz a vegyipar iránt
- szeretnél új területen tapasztalatot szerezni, tanulni vagy régi tudásod elevenítenéd fel, fejlesztenéd
- precíz, megbízható, önálló munkavégzésre törekszel
- teljes munkaidős, folyamatos 4 műszakos munkarendben történő napi 8 órás munkavégzést vállalsz
Egy lépés előnyben vagy, ha szakirányú végzettséggel vagy hasonló területen szerzett tapasztalattal
rendelkezel. Ne csüggedj akkor sem, ha nem, hiszen mi mindenre megtanítunk. Jelentkezz bátran!
Amivel munkavégzésed honoráljuk:
▪ stabil vállalati háttér és hosszútávú munkalehetőség
▪ versenyképes fizetés
▪ béren kívüli juttatások
▪ teljesítményalapú bónusz
▪ karácsonyi jutalom
▪ egészségbiztosítás (egészségügyi problémák esetén magánorvosi és soron kívüli diagnosztikai vizsgálatok
igénybevétele)
Hol találsz minket? Vállalatunk Miskolctól 15 km-re, a Sajóbábonyi Vegyipari Parkban található.
Tömegközlekedsz? Ne izgulj, a helyközi buszjáratok menetrendje a műszakokhoz van igazítva, így a be- és
hazajutásod is sima ügy. Személygépjárművel érkezel? Őrzött parkolónkat nyugodt szívvel használhatod.
Jelentkezz, ha a leírtak alapján magadra ismertél és cégünk felkeltette érdeklődésed!
Jelentkezés: Ha szívesen dolgoznál velünk, kérjük küldd el önéletrajzod a jobs@kischemicals.hu e-mail címre.

