
Tomorrow is our home.
Veste, kako hitro lahko uspete v podjetju BSH Hišni aparati? Kot vodilni proizvajalec hišnih aparatov in rešitev
spodbujamo zavzetost in odprto miselnost med zaposlenimi. Z našimi globalnimi znamkami kot so Bosch, Siemens,
Gaggenau in Neff, kot tudi našimi lokalnimi znamkami, je naš poudarek na inovativnosti, ki pa se ne nanaša zgolj na
naše proizvode in storitve pač pa je tudi gonilo načina, na katerem sodelujemo, si izmenjujemo ideje in organiziramo
naše enote. Vsi zaposleni lahko z lastnimi idejami prispevajo k skupnemu uspehu podjetja. Pridružite se nam in
poiščite dom svoji karieri.

Višji tehnik v vzdrževanju (m/ž)
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje | Nazarje | Polni delovni čas | Nedoločen čas

Vaše odgovornosti
Iščemo motiviranega sodelavca, ki bi želel svoj strokovni
razvoj nadaljevati v našem timu v vzdrževanju, v okviru
sledečih nalog:

 Pričakujemo

Nudimo

 

Kontaktni podatki
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran 

 in se pridružite naši ekipi!

Poiščite nov dom za vaše ambicije:

Hišni aparati priznanih znamk:

   

diagnosticiranje napak na strojih in napravah v vseh
oddelkih

/

odpravljanje napak in popravilo/
poznavanje elektronskih komponent, delovanje in popravilo/
poznavanje osnov pnevmatskih in hidravličnih komponent/
poznavanje in urejanje tehnične dokumentacije in delo z
računalnikom

/

najmanj V. stopnja izobrazbe elektro smeri - elektronika
(alternativno mehatronika)

/

osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika/
ustrezne delovne izkušnje s področja vzdrževanja strojev in
naprav

/

obvladovanje osn. rač. orodij (Windows, Excel, Word, SAP)/
pripravljenost na triizmensko delo in dežurstvo na domu/

ponujamo vam odprto delovno okolje, v katerem si
zaupamo in sodelujemo

/

spodbujamo prenos znanja in strokovni ter osebnostni
razvoj v mednarodnem okolju

/

cenimo in nagrajujemo proaktivnost, inovativnost in
odprtost za spremembe in učenje

/

bsh-group.com/si/kariera

ODDAJ PRIJAVO 

Mogoče bo jutri pomenilo
razmišljati enako kot narediti."
Lukas
Brand Strategy

"

https://www.bsh-group.com/si/kariera
https://jobs.bsh-group.de/jobs/12573-visji-tehnik-v-vzdrzevanju-m-z/job_application/new
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