Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“

•

Качествено извършва необходимите операции, свързани с монтажа и производството на сложните изделия, на които е обучен,
съгласно изискванията на технологичните инструкции;

•

Спазва изискванията свързани с операциите и дейностите при монтажа на произвежданите изделия;

•

Познава компонентите, влизащи в състава на произвежданите изделия, и изискванията към тях;

•

Умее да разпознава специфичните отклонения възниквали в процеса на производство на усвоените продуктови групи и да ги
отстранява;

•

Отговаря за изпълнението на минималните произведени количества и за качеството на произведените изделия;

•

Извършва дейностите по АМ /автономна поддръжка/; нанася в специални за целта бланки извършените дейности съгласно
плана за AM;

•

При необходимост извършва междинни и крайни заскладявания и отчитане на брак в SAP за изделията, които произвежда;

•

Познава и прилага FVP методите: 7 вида загуби, 5S, безопасност, съзнание в качеството;

•

Познава и спазва изискванията по ESD и EKZ.

Технически компетенции:
•

Средно техническо образование;

•

Добро владеене на английски език (ниво А2 европейската езикова рамка);

•

Добро владеене на MS Office; познаване на SAP ще се счита за предимство;

Професионални компетенции:
•

Професионален опит във Фесто минимум 3 год.;

•

Познава изискванията, свързани с операциите и дейностите при монтажа на произвежданите изделия ;

Личностни компетенции:
•

Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;

•

Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;

•

Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;

•

Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;

•

Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;

•

Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.
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