At Continental, we offer compelling tasks and a dynamic environment for smart and innovative people to bring their ideas to life – no
matter where they are at in their career. Our diverse portfolio and expertise combined with your personal contribution, empowers us
to successfully develop the most innovative mobility solutions for over 140 years. As part of our international team with more than
177,000 employees in almost 50 countries, you have the freedom of shaping the future in motion with us.
We want you at our facility in xxx.

Spoločnosť Continental Matador Rubber hľadá
kandidáta (-tku) na pracovnú pozíciu:

Technológ produktu
(Pozícia sa obsadzuje od 01.06.2015)

Popis pracovnej pozície:
-

zavádzanie technologických zmien pre nové schválené suroviny a zmesi
rozhodovanie o použití pozastavených surovín a zmesí
zabezpečovanie zmien v dokumentácií a informačnom systéme
príprava dokumentácie pre pilotné série
plánovanie a riadenie uvoľňovania zmesí
zodpovednosť za zavádzanie zmien vyplývajúcich z auditov kvality
spolupráca pri zavádzaní nových strojov vo výrobnom procese a pri vytváraní dokumentácie vo výrobe
X-ových zmesí (pokusné zmesi)
navrhovanie zlepšení technologických procesov a nápravných a preventívnych opatrení vo výrobe zmesí

Požiadavky na pozíciu:
-

SŠ/VŠ vzdelanie chemického alebo technického smeru
znalosť anglického jazyka – úroveň pokročilý (plynulá komunikácia)
znalosť technologických postupov vo výrobe pneumatík
znalosť MS Office (Word, Excel)
dobré technické myslenie, jasná a otvorená komunikácia

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu Vás prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu do 23.04.2015
prostredníctvom interného pracovného portálu Jobs online, kde je potrebné najskôr sa zaregistrovať na
nasledujúcom linku: https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/home.aspx?partnerid=30050&siteid=5880
(portál len pre interných zamestnancov).
Externí uchádzači sa na prac. pozíciu môžu prihlásiť prostredníctvom externého pracovného portálu Jobs
online, na linku: https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/home.aspx?partnerid=30050&siteid=5879 (portál len
pre externých uchádzačov).
Pracovnú ponuku vyhľadáte jednoducho prostredníctvom čísla 16736BR, ktoré uvediete ako kľúčové slovo v
sekcii Search openings/Hľadať voľné pracovné miesta.
Bližšie informácie získate na odbore Pers. služby, kontaktná osoba: Elena Majerová, tel. 461 3587.
www.slovakia.careers-continental.com I www.facebook.com/ContinentalCareer I www.continental-people.com

