МЕХАНИК
„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси,
активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване
здравето и продуктивността на животните.
„БИОВЕТ“ АД може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в
производството на продукти с приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес
продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в
света.
Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно
пълноценно партньорство със всички свои клиенти.
Ние в „БИОВЕТ“ АД се развиваме динамично и иновативно.
За производствената ни площадка в гр. Пещера, където работят висококвалифицирани
работници и специалисти, търсим да назначим:
МЕХАНИК
към Дирекция „Техническа дейност“
Вие сте:
- с висше техническо образование;
- познания в областта на нормативната база в машиностроенето;
- енергичен, наблюдателен и постоянен в работата си.
- отдава ви се да водите технологична документация.
- можете да спазвате производствените правила за работа.
Задачи:
- Отговаряте за безаварийна работа на всички видове оборудвания и комуникации, за които
отговаряте;
- Обезпечавате правилната експлоатация на оборудването, своевременния и качествен
ремонт и модернизация на същото;
- Организирате периодични прегледи и предлагате планово-профилактични ремонти на
съответното оборудване, съгласно системите по управление на качеството ISO 9001, GMP,
HACCP;
- Изучавате условията на работа на оборудването, отделните детайли и възли, разкривате
причините за преждевременното им износване;
- Участвате в отстраняването на причините за авария на оборудването и в разработката на
мероприятия за предотвратяване на авариите и производствения травматизъм;
- Осъществявате контрол върху изразходването на средствата отпуснати за ремонт, върху
съставянето на заявки за получаване на необходимите за ремонт материали, запасни части,
детайли и инструменти за воденето на отчетността на документацията по тяхното
изразходване.

Предлагаме ви едно съвместно сътрудничество, в което ще има:
- въвеждащо и надграждащо обучение;
- възможност за кариерно развитие;
- сигурна и постоянна работа;
- трудов договор с пълни осигуровки;
- добро възнаграждение и бонуси;
- различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
- работно време – редовна смяна;
- осигурен служебен транспорт от гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Кричим и гр. Брацигово до
гр. Пещера.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас моля изпратете Вашата
Автобиография.
Можете да получите допълнителна информация на телефон: 0876 449 817.
Гарантираме пълна конфиденциалност на всички кандидати.
Данните предоставени от вас са под специалната закрила на ЗЗЛД и ще бъдат използвани
само за нуждите на първоначалния подбор.

