
Pamainos vadovas (-ė)

담당 업무

Tavo pagrindinės užduotys bus:

Padėti gamybos vadovams / gamybos segmentui atlikti kasdienes
valdymo užduotis gamybos linijose;
Atsakingas už savo komandos narių veiklos priežiūrą ir koordinavimą,
siekdamas gamybos plano vykdymo, tikslų siekimo, pasitelkdamas
metodikas sujungdamas prie LSW (Leader Standard Work), taip pat
CBS metodus (TPM, 5S ir kt.);
Palaiko ir tikrina įmonės ir gamyklos standartų įgyvendinimą;
Nustato sistemingus gedimus ir imasi problemų sprendimo
priemonių;
Dalyvauja vidaus ir išorės audituose;
Atliekų kontrolė ir analizė bei perdirbimas linijose;
Užtikrina, kad gaminiai būtų pagaminti laiku, kokybiškai;
Identifikuoja nukrypimus, susijusius su gamybos grafikais, ir atlieka
pataisomuosius veiksmus;
Darbo jėgos paskirstymas pagal logistikos išleidžiamą poreikį;
Užtikrinti kokybę, saugą, produktyvumą ir sąmoningumą
atsakomybės srityje;
Užtikrina produktų/procesų pokyčių valdymą;
Išteklių valdymas pamainoje (medžiagos / žmonės / įranga);
Linijos vadovų koordinavimas, palaikymas ir instruktavimas, kad būtų
pasiekti vidinės gamybos KPI;
Įvertina ir ugdo komandą, moko ir treniruoja, atsižvelgiant į
reikalingas žinias / specifikacijas / gebėjimus ir elgesį.

지원자 프로필

Reikalingi įgūdžiai ir patirtis:

1-2 metų gamybos valdymo patirtis, pageidautina automobilių
pramonėje;
Elektronikos gamybos proceso išmanymas;
Problemų sprendimas;
Analitinis mąstymas;
Sėkminga vadovavimo komandai patirtis;
Praktinės žinios apie pagrindinius gamybos procesus;
LEAN ir kokybės standartų išmanymas;
Kompiuterinis raštingumas (pažangus);
Geros anglų kalbos žinios;
Gebėjimas dirbti pamainomis.

처우 조건

Mes stengsimės labiau, kad jūs pasiektumėte daugiau!
Jūsų darbo aplinka mums itin svarbi, todėl stengsimės, kad ji pranoktų
jūsų lūkesčius.
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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: 1704,00 - 2384,50 € 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.

기업 소개

„Continental“ – viena didžiausių automobilių pramonės tiekėjų pasaulyje,
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.


