
Pastato priežiūros technikas

Jūsų užduotys

Pagrindinės užduotys:
 

Atlikti smulkius pastato elektros bei silpnų srovių sistemų remonto
darbus;
Padėti pastato priežiūros komandai bei inžinieriams kasdieninėje
veikloje;
Užtikrinti, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos, darbuotojų
saugos ir sveikatos bei kitų reikalavimų;
Prižiūrėti ir užtikrinti rangovų atliekamų darbų kokybę

 

 

Reikalavimai

Reikalavimai

Techninis elektros srities išsilavinimas arba panašaus darbo patirtis;
Elektrosaugos kategorija (PK, VK, AK) – privalumas;
Elektros sistemų veikimo žinios;
Bendras supratimas apie pastato silpnų srovių sistemų veikimą;
HVAC (šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas) veikimo žinios -
privalumas;
Noras mokytis ir tobulėti;
Noras dirbti komandoje.

Mes siūlome

Darbą profesionalioje, dinamiškoje, daugiakultūrinėje komandoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes tarptautinėje įmonėje ir darbą su
pasaulinio lygio technologijomis;
Motyvacinę priedų sistemą;
Papildomą sveikatos draudimą;
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
Nemokamą transportą iš Kauno miesto į Continental;
Papildomas apmokamas atostogų dienas;
Darbuotojo nuolaidą maistui moderniame įmonės restorane;
Įmonės teikiamas nuolaidas;
Darbo užmokestį nuo 1296 -1944 eur neatskaičius mokesčių;
Taip pat iki 247,93 EUR neatskaičius mokesčių/ 150 EUR po mokesčių
papildomą priedą priklausomai nuo darbo rezultatų.

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

Darbo ID
REF17185N

Darbo sritis
Patalpų valdymas

Vieta
Ramučiai

Lyderystės lygis
Leading Self

Darbo laiko lankstumas
Onsite Job

Juridinis asmuo
Continental Autonomous
Mobility Lithuania



Apie mus

For 150 years we’ve been changing the way the world moves while
making it more safe, smart, sustainable, and accessible to all.
Continental Automotive Lithuania located in Kaunas is seeking a highly
self-motivated New Product Launch Manager to join our Industrial
Engineering team and support project management of line
industrialization that meets cycle time, product and process
requirements.

Digital Transformation and Industry 4.0 have a great impact on our daily
business. In this environment, you will have the opportunity to shape the
future of mobility with state-of-the-art technologies.
Are you ready to shape the future with us?


