СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА

„ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА» ЕООД е част от международния концерн „Либхер“. В нашите повече от
140 дружества по цял свят работят над 44 000 сътрудника.
От създаването си през 2000 година фирма „Либхер“ инвестира над 200 000 000 лв. в производствените си и
логистични площи, в непрекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на
квалификацията на персонала.
Ние произвеждаме широка гама висококачествени хладилници и фризери, за които имаме пазари и клиенти.
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”.

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

в отдел ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИКА
(Ref № 2017-0034)
Изисквания:
 Образование - висше техническо в областта на
машиностроенето и технологиите;
 Владеене на немски език - минимум В2 по
европейската езикова система.
 Познания и опит в работата с CAD и ERP
системи и MS Office;
 Работа с техническа документация.
Основни задължения:

Анализира серийното производство;

Осъществява на място оптимизации на
съществуващите съоръжения и подобрява
качеството на работа;

Осъществява проектна и предпроектна работа
при внедряване на нови производствени
съоръжения;

Създава/актуализира техническата
документация;

Изготвя технически задания и техническа
документация;

Анализира и разрешава проблеми в
производството или производствени
съоръжения;

Участва в развойни проекти;

Следи за постигане на целите, спазване
срокове, разходите по проектите, изискванията
за качество и др.;
 Следи за спазване на измеримите показатели и
стандарти.

Необходими документи:
автобиография и мотивационно писмо.
Адрес:
„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД
4202 Радиново, обл. Пловдив
Lhm_jobs@liebherr.com
Тел.: 032 505 414, 032 505 399
www.liеbherr.com

Ние Ви предлагаме:

Стриктно спазване договореностите между
страните;

Обучения, свързани с подобряване
ефективността при изпълнение на
работните задължения;

Допълнително здравно застраховане;

Социални придобивки;

Здравословни и безопасни условия на труд;

Вътрешно фирмени отношения, основаващи се
на утвърдени правила и процедури.

