“Dinair Filton” SIA - ir viens no “Dinair” grupas (“Dinair Group AB”, Zviedrija) gaisa filtru ražošanas
uzņēmumiem, un ietilpst pasaules lielākajā gaisa attīrīšanas filtru ražošanas uzņēmumā “AAF”
(“American Air Filter”) ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi gaisa filtru ražošanā un gaisa attīrīšanā.
"Dinair” pieder 4 ražošanas uzņēmumi, no kuriem divi Zviedrijā, viens Somijā un “Dinair Filton” SIA
Latvijā, Olainē. “Dinair Filton” SIA jau 14 gadus nodarbojas ar gaisa attīrīšanas filtru ražošanu un
šobrīd tas ir lielākais uzņēmums Baltijas valstīs, ražotnē Olainē šobrīd nodrošinātas 240 darba
vietas, aicinām pievienoties komandai tehniski domājošus pretendentus -

IEKĀRTU OPERATORUS/ES
Galvenie pienākumi:
•
•
•
•
•
•

Sagatavot darbam darbgaldus/iekārtas, veikt iestatījumus atbilstoši darba uzdevumiem;
Sagatavot nepieciešamos izejmateriālus produkcijas ražošanai;
Nodrošināt ražošanas tehnoloģisko procesu;
Kontrolēt saražotās produkcijas kvalitāti;
Sekot iekārtu tehniskajiem parametriem ražošanas procesā;
Veikt darbgaldu ikdienas uzturēšanu.

Sekmīgai darbu izpildei nepieciešams:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iepriekšēja darba pieredze iekārtu operatora amatā;
Profesionālā izglītība tehniskā jomā;
Prasme lasīt rasējumus;
Tehniskā domāšana, izpratne par ražošanas iekārtu darbību;
Spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
Precizitāte, patstāvība darbā;
Labas latviešu un angļu valodas zinašanas (nepieciešamas ikdienas darbā);
Vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties;
Spēja strādāt multikulturālā darba vidē.

Mēs piedāvājam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darbu starptautiskā uzņēmumā Dinair Filton SIA, piederību AAF grupai;
Profesionālās apmācības darba vietā;
Stabilu, vienmēr laikā izmaksātu un ieguldījumam atbilstošu atalgojumu (diferencēts
atalgojums, atbilstoši kvalifikācijai) un sociālās garantijas;
Atsaucīgus un profesionālus kolēģus Latvijā un ārvalstīs;
Darbu maiņās (no 6:30 – 15:00; no 15:00 -23:30; 23:30 - 6:00; brīvdienās un svētku
dienās nestrādājam);
Uzmundrinošu un garšīgu kafiju katru rītu;
Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
Labus un drošus darba apstākļus;
Komandas saliedēšanas pasākumus;
Darba alga sākot no 1004 EUR bruto
Darba vietu Olainē

CV ar norādi “Iekārtu operators” lūdzam sūtīt uz e-pastu – hr.latvia@dinair.se līdz 30.09.2020.
www.dinair.lv

