За Вас студенти, желаещи почасова работа по специалността, която
изучавате, съобразена с учебната Ви заетост
“Либхер - Хаусгерете Марица" ЕООД е част от международния концерн "ЛИБХЕР". Фирмата принадлежи към направление за бяла
техника, което е лидер в сектора. От създаването си през 2000 година фирма "Либхер - Хаусгерете Марица" ЕООД инвестира над 220 000
000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на
квалификацията на персонала. Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се потвърждават непрекъснато от независими
институции. До момента фирмата е отличавана 3 пъти с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите Plus X Awards
"ЛИБХЕР" постоянно се избира за "Специализирана търговска марка". В завода ни до Пловдив работят над 1900 сътрудници.
Производството ни обхваща широка гама хладилници и фризери с качество на световно ниво, за които имаме пазари и клиенти.

Вие




Сте студент сте от 3-ти или 4-ти курс на бакалавърска степен или магистратура по технически специалности в областта на:
хладилната техника, машиностроенето, технологиите и индустриално инженерство, електроника, автоматизация и др.;
Имате добра теоретична подготовка и много добри компютърни умения – MS Office;
Владеете немски или английски език - минимум В1 по европейската езикова система.

И имате желание да се реализирате като




Производствен инженер/Технолог в отдел Производствен инженеринг;
Инженер климатични инсталации и Електроинженер в Развойна дейност;
Конструктор в отдел Конструктивен.

Ние Ви предлагаме








Почасова работа по специалността, която изучавате, съобразена с учебната Ви програма;
Почасово заплащане по трудов договор;
Стриктно спазване договореностите между страните;
Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
Здравословни и безопасни условия на труд;
Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
Допълнително здравно застраховане и социални придобивки.

Необходими документи


Автобиография и мотивационно писмо.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по
смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.
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