Be part of
the reason
people
trust
their car.

Motherson – tai tarptautinė, į žmones orientuota įmonė, teikianti plataus asortimento produktus ir paslaugas įvairioms ūkio šakoms. Tai viena iš 22 didžiausių automobilių
pynių tiekėjų visame pasaulyje. Turėdama plačią, net 41 pasaulio šalyje išvystytą infrastruktūrą ir 135 000 darbuotojų jėgą, ši kompanija iš tiesų pasižymi globalia aplinka,
kurioje įvairovė ir įtraukimas skatina vidaus kultūrą. Būdama įmonių grupės Motherson Group nare, įmonė PKC Group yra patikima partnerė globalioje komercinių transporto
priemonių laidų gamybos srityje. Mes esame savo srities ekspertai, tad aptarnaujame klientus vadovaudamiesi plačių projektavimo galimybių bei visapusiškų paslaugų teikimo
koncepcijomis, siūlome klientams pritaikytus ir ekonomiškus sprendimus. Mūsų unikali patirtis valdant pritaikytų produktų sudėtingumą bei gebėjimas integruotis į vartotojo
veiklos aplinką, suteikia mūsų vartotojams konkurencinio pranašumo. Kviečiame jus tapti mūsų komandos dalimi.

KLAPĖDA, LIETUVA

Apie 500 LAISVŲ DARBO VIETŲ NAUJAI
ATSIDARANČIOJE ĮMONĖJE, KLAIPĖDOJE
Darbas elektronikos bei elektros laidų gamybos ceche
Ką mes siūlome.

Darbo pobūdis.
•
•
•

Darbas elektronikos bei elektros laidų gamybos ceche.
Švari, saugi darbo aplinka, draugiška atmosfera.
Labai vertinama ankstesnė patirtis panašioje srityje, tačiau taip
pat siūlome mokymus žmonėms, neturintiems patirties.

•

2 pamainų grafikai: 8 val./ dieną; 5 dienos per savaitę (surinkimas)
3 pamainų grafikas: 8 val./ dieną; 5 dienos per savaitę (surinkimas) laikina
4 pamainų grafikas: 12 val./ dieną; 2 dieninės / 2 naktinės / 4 laisvos
(karpymas)

Vietų
skaičius

•
•

Skambinkite telefonu +37066515662/
+37045444780 arba siųskite CV el. paštu.
personalas@pkcgroup.com
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
www.pkcgroup.com

Gamybos palaikymo darbai.

Gamybos darbo vietos.
Darbo pozicijos
pavadinimas

•

Siūlome transportą iš kai kurių pagrindinių
paėmimo punktų Klaipėdoje ir jos apylinkių;
Siūlome valgyklą su šiltais patiekalais,
konkurencingomis kainomis.

Kaip kandidatuoti.

Galimi darbo grafikai.
•
•

•

Minimalus darbo
užmokestis
(Bruto)

Maksimalus
darbo
užmokestis

Priedai
Darbo pozicijos
pavadinimas

(Bruto)

Vietų
skaičius

ŪEP Mechanikas

3

Minimalus
darbo
užmokestis
(Bruto)

Maksimalus
darbo
užmokestis
(Bruto)

1,200

1,400

1,200

1,400

Pamainos meistras

3

1,200

1,400

max 20%

Komandų vadovai,
instruktoriai

20

950

1,100

max 20%

Tech. įrangos
derintojas

6

Komponentų
operatorius

20

852

899

max 20%

Sandėlininkas

6

950

1,152

20

824

976

Operatorius surinkėjas

200

852

899

max 20%

Karpymo operatorius

200

874

926

max 20%

Kokybės kontrolierius

Kitos atviros pozicijos.
Procesų inžinierius; Procesų technikas; Kokybės inžinierius; Personalo administratorius;
DSST specialistas; IT technikas; ŪEP komandos vadovas; Prižiūrėtojai; Gamyklos
vadovas; ir pan

