Elektroniker/in für Maschinen und
Antriebstechnik/Elektromaschinenbauer
Was dich erwartet?
Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung elektrischer Maschinen und Antriebssysteme;
Aufnahme von Maschinen und Wickeldaten sowie die Herstellung der benötigten Wicklung;
Montage von mechanischen, pneumatischen, hydraulischen und elektrischen Komponenten;
Instandsetzung von Maschinen, Pumpen und Elektromotoren.
Was du mitbringen solltest?
Du verfügst über technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sowie eine sorgfältige
und umsichtige Arbeitseinstellung. Du zeigst gutes Arbeits und Sozialverhalten und verfügst
über Leistungs und Einsatzbereitschaft. Du verfügst (jetzt oder demnächst) mindestens über
einen guten Qualifizierenden Mittelschulabschluss mit guten Noten in den Fächern
Mathematik, Physik, Informatik und Werken/Technik.
Was wir dir bieten?
Beste Übernahmechancen in einem
stetig wachsenden Unternehmen,
welches dir fachliche und
persönliche Weiterentwicklung
bietet. Gute Verdienstmöglich
keiten über Branchentarifvertrag.
Bewerbung:
Schriftlich oder per EMail
an die rechts aufgeführten
Kontaktdaten

Kontakt:

ElektromaschinenService Klähr
z.H. Herrn Matthias Bär
GeorgSimonOhmStr. 9
D15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: (0335) 6101910
EMail: personal@klaehrelektromaschinen.de

Elektronik maszyn i urządzeń 
Technika napędowa
Co Cię czeka?
Montaż, uruchomienie i konserwacja maszyn elektrycznych i systemów napędowych;
Rejestrowanie danych maszyn i uzwojeń, a także wytwarzanie wymaganego uzwojenia;
Montaż elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
Naprawa maszyn, pomp i silników elektrycznych.
Co Ciebie charaktyrezuje?
Masz zmysł techniczny i zdolności manualne, a także skrupulatne i ostrożne podejście do pracy.
Jesteś pracowity i wykazujesz się dobrymi zachowaniami społecznymi oraz wysoką wydajnością
i umiejętnościami operacyjnymi. Masz co najmniej dobre oceny końcowe z przedmiotów takich
jak matematyka, fizyka, informatyka i prace techniczne / technologia.
Co oferujemy?
Najlepsze możliwości przejęcia po ukońeniu szkoły w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
które oferuje Ci wiele możliwości rozwóju zawodowego i osobistego. Oferujemy dobre
wynagrodzenie, wyższe od tego, które przewiduje umowa o układzie zbiorowym w
naszej branży.Pensję otrzymujesz
już w trakcie nauki –
od pierwszego dnia.
Zainteresowany?
Prosimy o przesłanie
dokumentó aplikacyjnych
w formie pisemnej lub
emailem na kontakt podany
po prawej stronie

Kontakt:

ElektromaschinenService Klähr
z.H. Herrn Matthias Bär
GeorgSimonOhmStr. 9
D15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 335 6101910
Email: personal@klaehrelektromaschinen.de

