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Ваш надежный помощник

Корпусник, 73000 грн.
Франция,
Компания: Ровас Украина
Рубрики: Строительство, архитектура, Работа за
рубежом
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Литовська суднобудівна компанія RNDV GROUP запрошує фахівців за напрямом: СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСІВ
МЕТАЛЕВИХ СУДІВ для роботи в портах. Об'єкти в Німеччині, Франції, Нідерландах, Фінляндії і тд.
ПРОПОНУЄМО
1. Ставка: 1-й номер 10−13 євро/год, 2-й номер 8 євро/год. Кінцевий коефіцієнт буде встановлений в training center
2. Зміни по 8 годин, з можливістю працювати понаднормово (168−220 робочих годин на місяць), з понеділка по п’ятницю. У
суботу можлива робота. Неділя вихідний. Вахти по 6−8 тижнів — 2 тижні відпустка.
3. За рахунок компанії: проживання (будинок / квартира, по 2 людини в кімнаті), проїзд (Київ-об'єкт, об'єкт-Київ), спецодяг
та засоби захисту, інструмент Харчування за власний рахунок
4. Кожні 6 місяців перегляд заробітної плати в залежності від ефективності вашої роботи
5. Офіційне оформлення візи D з подальшим оформленням дозволу на проживання в Литовській Республіці
Вакансія безкоштовна
ОБ'ЄКТИ
Суднобудування: будівництво нових і реконструкція (круїзні лайнери, мега-яхти, річкові судна, військові судна, судна
спеціального призначення і т.п.)
Об'єкти знаходяться у Франції, Німеччині, Нідерландах, Фінляндії і тд.
ОБОВ’ЯЗКИ
Монтувати пласкі і об'ємні корпусні конструкції на стапелі
Збирати пласкі з двостороннім вигином об'ємні секції та блоки секцій середньої складності
Встановлювати складальний стенд з двостороннім вигином і позначати місця установки деталей на секціях
Виготовити, встановити за місцем металеві деталі і вузли суднових конструкцій (тамбури, шахти, фундаменти і т.п.)
Провести правку площин конструкцій зі сталі та алюмінієвих сплавів
ВИМОГИ
Обов’язково:
Досвід роботи в сфері суднобудування або судноремонту від 2 років
Читати креслення, розмічати деталі керуючись кресленнями і ескізами
Знання міжнародних суднобудівних і судноремонтних стандартів
Наявність посвідчень: судозбірник і стропальник

Англійська (розмовна та письмова)
Навички кандидата:
Працювати з газорізальним і газозварювальним обладнанням
Працювати на верстатах, вальцах, пресах, прес-ножицях, Віброножиці, з пневмо слюсарно-складальним
інструментом (шліф. машинки, свердла і і т.п.)
Вміти запобігти виникненню причини зварювальних деформацій
Методом ел. зварювання прихопити деталі з вуглецевої і легованої сталі у всіх просторових положеннях
Виконувати випробування на водонепроникність цистерн і ізольованих приміщень
Уміння користуватися контрольно-вимірювальним інструментом (схили, рейсмуси розмічальні, шланговий рівень,
рівень і т.п.)
Виконувати розгортки геометричних фігур
ДЗВОНИ
Для запису на співбесіду за номером: ...9707, Олена
Резюме надсилайте на email: ve@gigantm.lt
ВИТРАТИ
Візовий збір — 460−700 грн (сумма залежить від кількості послуг візового центра)
Квитки з місця проживання до Києва — від 100 грн
ПЦР-тест на наявність захворювання COVID-19 — від 0 до 1500 грн
Харчування — від 50 євро/тиждень
Державні мита на оформлення візи, дозволу на проживання, банківської картки — 550 євро (виплата протягом 6
місяців з моменту початку роботи на об'єкті)
В наявності є інші вакансії
ROVAS UKRAINE — легальна робота в країнах ЄС
Послуги працевлаштування надаються рекрутинговим агентством ТОВ «Ровас Україна». Ліцензія Міністерства соціальної
політики України № 1207 від 20.10.2016
Сайт: erovas.com/ru/

Контактная информация
Телефон:

+38 (050) 482-97-07

Контактное лицо: Eлена
Сайт:

http://erovas.com/ru/

Адрес:
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