Відтепер
Робота на

Stürtz Maschinenbau GmbH

Спеціаліст із запуску в експлуатацію (ч/ж/і)
Stürtz Maschinenbau GmbH — лідер із виготовлення установок для виробництва пластикових вікон.
Завдяки нашим інноваціям і глобальній мережі збуту ми встановлюємо світові стандарти у сфері технологій і автоматизації, консультацій і обслуговування: від окремої машини до комплектних виробничих ліній.
За успіхом компанії Stürtz Maschinenbau GmbH стоять інноваційна сила, клієнтоорієнтованість і, перш за
все, професійні працівники. Саме вони перетворюють ідеї на успішні продукти, а виклики наших клієнтів
— на конкретні рішення проблем.
У нас працює понад 250 людей по всьому світу. Ви також хотіли б допомогти нашій енергійній та творчій
команді вести наших клієнтів до успіху?
Ваші завдання

визначення обсягу пошкоджень/ремонту та
створення підстав для прийняття рішень щодо
подальших дій

• Первинне встановлення обладнання та установок

• Узгодження ремісничих робіт, облік додаткових і
частково наданих послуг

• Сервісні роботи під час початкової експлуатації,
функціональні випробування, оптимізація та
юстирування

• Постійна участь в оптимізації поточних можливостей обслуговування

• Введення в експлуатацію та тестування установок відповідно до найвищих вимог якості

Ваш профіль
• Промисловий механік або інженер-мехатронік із багаторічним досвідом монтажу, як
внутрішнього, так і зовнішнього; додаткова
кваліфікація промислового майстра чи техніка є перевагою

• Спілкування з клієнтами, навчання та консультування клієнтів щодо користування й обслуговування
• Діагностика, корекція налаштувань та ремонт
установок на об’єкті замовника
• Координація та забезпечення технічно бездоганних і економічно доцільних сервісних робіт, включно з веденням контрольних списків,
створенням інструкцій щодо введення в експлуатацію та обслуговування, а також адаптацією
тестового програмного забезпечення
• У гарантійних випадках — з’ясування причин,

• Готовність до кількаденних відряджень
• Професійна, клієнтоорієнтована поведінка та
хороші комунікативні навички; самостійний,
структурований та ретельний підхід до роботи
• Висока самовіддача та витривалість
• Добре знання німецької та англійської мов

Бажаєте працювати в енергійній команді та братися за цікаві та відповідальні завдання? Надішліть детальну заявку кандидата на посаду за адресою:
Stürtz Maschinenbau GmbH
Diana Bryja
Linzer Straße 24 53577 Neustadt / Wied-Rott
або Bewerbung@stuertz.com

Подайте заявку

