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Technikas - energetikas, Utena
Pozicijos apžvalga
Savo komandai Utenos alaus darykloje ieškome naujo komandos nario, kuris turėtų darbinės
patirties techninėje-gamybinėje sferoje ir norėtų tobulėti šioje srityje.
Atlyginimas (bruto)

1.100€ - 1.200 €
Kas tavęs laukia?
Energetikos ūkio įrengimų bei sistemų eksplotavimas, remontas, kontrolė ir analizė
Veiksmų su kitais padaliniais koordinavimas užtikrinant nepertraukiamą reikiamos kokybės
vandens, šalčio, suspausto oro, šilumos, angliarūgštės tiekimą gamybos procesams
Veiklos optimizavimo ir pagerinimo pasiųlymų teikimas
Darbas pamainomis

Ko mes tikimės?
2 metų patirties gamybinėje įmonėje
Šalčio, suspausto oro, vandens ūkių išmanymo
Šalčio kompresorinės operatoriaus pažymėjimo/atestacijos (būtų laikoma privalumu)
Techninės srities išsilavinimo
Didelio atsakomybės jausmo
Gebėjimo produktyviai ir darniai dirbti komandoje siekiant bendrų tikslų

Ko gali tikėtis iš mūsų?
Iš kandidatų tikimės tikrai nemažai, tačiau iš savo pusės galime pasiūlyti:
Galimybę dirbti vienoje didžiausių gamybinių įmonių Lietuvoje
Augimo ir tobulėjimo galimybė vadovaujantis nuostata nuolat siekti geriausio
Papildoma atostogų diena
Sveikatos draudimas ir kitos papildomos naudos
Pozityvi ir į tikslą orientuota komandinė atmosfera bei socialiai atsakinga kompanija

Sudomino?
Kandidatuok LinkedIn, CV Online arba siųsk laišką el. paštu cv@svyturys.lt su pavadinimu
ENERGETIKAS-TECHNIKAS (UTENA). Atranką tikimės užbaigti iki spalio 1 dienos, tačiau
kandidatūras mes svarstome nuolatos, tad nedelsk, nes tinkamą žmogų galime surasti ir anksčiau.
Laukiame tavo kandidatūros!

Carlsberg Group: for a better today and tomorrow
For us success has always been in the diverse mix of our people and our brands. At Carlsberg, we
want to recruit and develop people with a global mindset, cultural understanding, and international
experience to ensure that our organization stays agile, inclusive and prepared for future growth.
Only by acknowledging and harvesting from different perspectives and experiences, will we gain
competitive advantage and leverage the effect of diversity for business growth. Carlsberg aims to
create equal access to opportunity regardless of social identity, and we encourage everyone to
apply regardless of gender, nationality, race, religion or any other characteristics protected by law.

