Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Halushko Maksym
ОПЕРАТОР, РОБІТНИК НА ВИРОБНИЦТВО
Місто: Кривий
3 лютого Ріг
Вік: 45 років
Режим роботи: повний робочий день, віддалена робота, плаваючий графік роботи
Категорії: Виробництво, Транспорт, автосервіс, Робота без кваліфікації
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

виробничий працівник
zlkl (металообробка), lostice
09.2021 − По теперішній час (8 місяців)

Обов'язки:
Працюю на верстатах DMG Mori

виробничий оператор
"Дон гіл", "Піко" (виробництво деталей з алюмінію, виробництво цукерок),
03.2021 − 06.2021 (3 місяці)

технолог заведующий
производством
Драйвсетгруп (переробка сільгосп відходів), Кривий Ріг
04.2020 − 02.2021 (10 місяців)

Обов'язки:
Обладнання було закуплено та встановлено, але для запуску не вистачило фінансування

виробничий оператор
Леар (Автовиробництво), за кордоном
01.2018 − 12.2019 (1 рік 10 місяців)

Обов'язки:
Складання крісел до автомобілів PSA, JLR

спеціаліст з забезпечення
ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (гірничометалургійне виробництво), Кривий Ріг
04.2002 − 12.2017 (15 років 7 місяців)

Обов'язки:
робота з замовленнями цехів, тендери, комерційні пропозиції, маркетинги, угоди, постачання на склади, таможена

очистка, приймання за якістю та кількістю, проводка бухгалтерії, робота в SAP, CRM ERP та ін. слюсарь ремонтномеханічного цеху, інженер-конструктор, механік

слюсар з ремонтів технологічного обладнання
ПАТ "ЦГЗК" (виробництво сировині для металургії), Кривий Ріг
03.2000 − 10.2001 (1 рік 7 місяців)

Освіта

КТУ (Кривий Ріг)
Спеціальність: Технологія машинобудування
повна вища, 09.1994 − 07.1999 (4 роки 9 місяців)

ПТУ №45 (Кривий Ріг)
Спеціальність: электромонтер
середньо-спеціальна, 09.1993 − 06.1994 (9 місяців)

Додаткова освіта
• категорія В, рік 2013, категорія Д, рік 2020

Знання мов
Російська - Високий рівень (вільно), Українська - Вище середнього, Англійська - Початковий, Чеська - Початковий

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Знаю добре word, excel
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: техніка, новітні технології
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Готовий працювати на результат з повною віддачею

