
Gamybinės linijos paruošėjas (-a)

工作职责
Tavo pagrindinės užduotys bus:

•Medžiagų valdymas - jų priežiūra apskaitos programoje;
•Medžiagų tiekimas gamybos bei surinkimo linijoms;
•Užsakymų komplektavimas;
•Darbas su SAP sistema (apmokome).

你的档案
Reikalingi įgūdžiai ir patirtis:

•Bendras kompiuterinis raštingumas;
•Kruopštumas ir atsakingumas;
•Noras mokytis ir tobulėti;
•Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Galimybė dirbti pamainomis;
•Anglų kalbos žinios - privalumas.

我们可以提供
Mes stengsimės labiau, kad jūs pasiektumėte daugiau!
Jūsų darbo aplinka mums itin svarbi, todėl stengsimės, kad ji pranoktų
jūsų lūkesčius.
Atsižvelgdami į savo vertybes, mes jums siūlome:
 

Darbą profesionalioje, dinamiškoje, daugiakultūrinėje komandoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes tarptautinėje įmonėje ir darbą su
pasaulinio lygio technologijomis;
Motyvacinę priedų sistemą;
Papildomą gyvybės ir sveikatos draudimą;
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
Nemokamą transportą iš Kauno, Jonavos, Kaišiadorių į Continental;
Papildomas apmokamas atostogų dienas;
Darbuotojo nuolaidą maistui moderniame įmonės restorane;
Įmonės teikiamas nuolaidas;
Darbo užmokestį: 925,00 - 1192,25 € neatskaičius mokesčių;
Taip pat iki 247,93 EUR neatskaičius mokesčių/ 150 EUR po mokesčių
papildomą priedą priklausomai nuo darbo rezultatų;
Papildomai mokamas 20-25% priedas nuo bazinio atlyginimo už
naktines valandas.

Pasiruošę vairuoti su Continental? Ženkite pirmą žingsnį ir užpildykite
internetinę paraišką.

关于我们
„Continental“ – viena didžiausių automobilių pramonės tiekėjų pasaulyje,
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2017 m. atidariusi savo padalinį ir Kaune. 

 „Continental Automotive Lithuania“ gamina automobilių elektronikos
komponentus ir sensorius, skirtus automobilio komfortui bei saugumui
didinti, o juos eksploatuoja didžiausiems automobilių gamintojams
visame pasaulyje. Šiuo metu tai viena moderniausių bei tvariausių
gamybinių įmonių Lietuvoje. 

Nuo įmonės įkūrimo darbuotojus visame pasaulyje vienija vienas tikslas:
didinti saugumą keliuose, neinant į kompromisus dėl važiavimo
malonumo ir komforto, o organizacijos kultūra puoselėja individualius
talentus, abipusį pasitikėjimą, mokymąsi visą gyvenimą bei ryžtą siekti
prasmingų pokyčių pasaulyje. Palaikome savo darbuotojus visos jų
karjeros kelionės metu, kad kiekvienas galėtų pasiekti daugiau ir pilnai
išnaudotų savo potencialą. 

Ar mus sieja ta pati vizija ir ryžtas? Ar nekantrauji susidurti su veikla, kuri
leis iš naujo apibrėžti tai, kaip atrodys mobilumo ateitis? Jei tavo
atsakymas yra taip, prisijunk prie mūsų ir leisk savo idėjoms keisti ateitį.


