(Anrede / звернення)

з великим задoволенням ми хочемо Вам представити професійні перспективи в Німеччині.
Для цього ми організовуємо
у середу 28.09.2022
з 9 до приблизно 11 години
в приміщенні А208 (Будинок А)
центру зайнятості в Eммендінген за вулицею Freiburger Str. 20
інформаційний день з паном Willaredt від фірми Noerpel.

Так як місця є обмеженними ми вибрали саме Вас для участі у цьому заході. Фірма Noerpel
підтримує контакти з багатьма фірмами нашого регіону і зближує таким чином роботодавців
та робітників. Список вакансій Ви знайдете в кінці цього тексту.
Після закінчення інфодня Ви матимете можливість поспілкуватися з паном Willaredt і
можливо навіть віддати йому своє резюме (біографію).
Ви можете з ним поговорити навіть якщо у Вас немає точного уявлення про ту роботу яку Ви
хочете робити; чи може Ви шукаєте просто підробіток паралельно до Вашого курсу вивчення
мови; або хочете вже зараз наладити контакти на майбутнє коли закінчите мовний курс.
Перекладач буде присутнім.
Ми проінформували багато шкіл та курсів вивчення мов та консультаційних центрів про цю
подію. Тож дайте там знати чи Ви з´явитеся на наш інфодень 28.09.2022.
Для підтвердження покажіть просто це запрошення.
Ми з нетерпінням чекаємо на Вас!

Актуальні пропозиції на роботу (вакасії)
Монтер (ч/ж) різні міста та фірми
- монтувати дрібні деталі та модулі за прикладом
- гарний зір і спритність рук
– готовність працювати по змінах
– знання німецької мови
Помічник на виробництві (ч/ж) у Фрайбурзі (Freiburg)
- обладнувати і керувати намотувальною машиною чи станком
– засиляти нитки і шпульки
– контроль
– упаковочні роботи готовність працювати по змінах
– мова йде про легку роботу яку легко засвоїти
– знання німецької мови
Помічник на виробництві пластикової промисловості (3 зміни) в Тенінгенi (Teningen)
чи Гербольцгаймi (Herbolzheim)
– керувати різними виробничими станками в області пластики
– упаковувати, візуальний контроль
– надійність і майстерність
– знання німецької мови
Допомічник при обробці поверхонь в області пластики в Тенінгені (Teningen)
– шліфувати, знімати задирки, шпаклювати та маскувати пластикові форми
– простий контроль
– майстерність
– знання німецької мови
Керівник станка (ч/ж)
Допомічник в піноутворенні в 2 чи 3 зміни в Тенінгені (Teningen)
– керувати роторною системою чи станком у піноутворенні
– простий контроль якості
– упаковочні роботи

