Heidi Chocolat este o companie cu origini elvetiene, fondata in Romania in anul 1994,
in prezent parte a grupului KEX Confectionery.
Cu o prezenta semnificativa in segmentul de ciocolata Premium din Romania, Heidi a reusit sa depaseasca
granitele nationale, astfel ca in momentul de fata brandul este prezent in 60 de tari si se bucura de
apreciere deosebita in piete cum ar fi cele din Germania, Austria sau Polonia.
Echipa Heidi este in continua dezvoltare si isi doreste sa atraga noi colegi, cel putin la fel de pasionati si
dedicati ca cei pe care ii are in prezent, pentru a continua succesul inceput in urma cu peste 20 de ani.

În prezent căutăm un

OPERATOR TEHNICIAN INDUSTRIA ALIMENTARA
Descrierea jobului:
Atributii principale:


Configurarea parametrilor liniilor de turnare si ambalare;



Verificarea aparaturii de siguranta pe linie;



Verificarea functionalitatii senzorilor;



Verificarea integritatii/calitatii formelor;



Verificarea conformitatii parametrilor masinii de temperare a ciocolatei;



Ajustarea parametrilor in concordanta cu cerintele;



Coordonarea operatorilor de linie;



Verificarea echipamentelor contra contaminarii;



Asigura functionarea optima a echipamentului;



Responsabil de curatenia liniei;



Pregatirea liniei conform planului de mentenanta;



Raportarea oricaror defectiuni/incidente sefului de tura;



Coordoneaza inlocuirea si curatarea capetelor de dozare;



Mentenanta masinilor de ambalare;



Inventarierea formelor de turnare;



Verificarea stocului de siguranta pentru forme;



Efectueaza trainingul operatorilor;



Participa la testele "Zero".
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Candidatul ideal:


Studii universitare (profil tehnic, industria alimentara) constituie avantaj;



Disponibilitatea de lucru in ture, inclusiv de noapte;



Abilitati dezvoltate de organizare, planificare, coordonare;



Capacitate de invatare, adaptare;



Spirit analitic;



Atentie la detalii;



Proactivitate;



Abilitati dezvoltate de comunicare;



Spirit de echipa, capacitate de a motiva echipa.

Oferta noastra:
 Pachet salarial atractiv (parte fixa, bonus de performanta lunar, bonus anual), tichete de masa si
decontarea transportului.

Prin trimiterea datelor dvs. personale prin poștă electronică către orice adresă de e-mail care se
termină în "heidi-chocolate.com", prin intermediul platformelor sociale media (Facebook, LinkedIn etc) sau
prin aplicarea prin intermediul unei platforme de locuri de muncă on-line, sunteți de acord în mod expres și
neechivoc că astfel datele care urmează să fie prelucrate de societățile din grupul Heidi. Mai multe detalii
pot fi găsite pe heidi-chocolate.com. Pentru orice plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
vă rugăm să contactați dpo@heidi-chocolate.com.

Asteptam cv-urile dumneavoastra la: recrutare@heidi-chocolate.com;
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