Walki Group is a leading producer of technical laminates and protective packaging materials, specializing in the production of
fibre based, intelligent, multilaminate products for markets as diverse as energy saving construction facings to barrier
packaging applications. Walki Group has operations in Finland, Germany, the Netherlands, Poland, Russia, the UK and China
with a workforce of about 900 people. Annual net sales for the Group are over 300 million Euros. Find out more about us at
www.walki.com
Vi söker till Jakobstadsfabriken en
MONTÖR TILL MEKANISKA UNDERHÅLLET
Du ingår i ett professionellt underhållsteam som ansvarar för och säkerställer att produktionslinjerna löper smidigt.
Kontinuerlig övervakning av maskinerna, samt nödvändiga reparationer och förbättringsarbeten hör till dina dagliga rutiner.
Vi erbjuder dig intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i en motiverad arbetsgemenskap samt möjlighet att växa till en
framtida expert i vår organisation. Tjänsten är inledningsvis tidsbestämd.
Till arbetsuppgifterna hör:

-

Förebyggande mekaniskt underhåll av produktionslinjerna
Mekanisk installation, reparation och underhåll av produktionsutrustningarna
Stöd till produktionen vid störningar
Felsökningar och meddelanden
Delta i investerings- och utvecklingsprojekt

För att lyckas i denna tjänst söker vi en person med;

-

Maskin- och metallteknisk utbildning, samt tidigare erfarenhet av industriellt underhåll
Initiativ, flexibilitet, stresstålighet och problemlösningsförmåga
God interaktions- och samarbetsförmåga samt stresstålighet
Kompetens att effektivt använda moderna underhållssystem
Positiv attityd och motivation att utveckla våra processutrustningar och det egna arbetet
Beredskap att följa våra instruktioner och föreskrifter gällande arbetssäkerhet
Möjlighet till skiftesarbete
Förmåga att kommunicera på finska. Andra språkkunskaper ses som fördel, speciellt svenska och engelska

Vi på Walki tror på människor som hittar på nya sätt att göra saker och som ser arbetssäkerhet som en del av
yrkesskickligheten. Om våra värderingar; Redbarhet, Initiativ och Engagemang, passar in på dig är det just dig vi söker.
Kom och gör ett intressant jobb i en gemenskap som har siktet ställt framåt!
Ytterligare uppgifter från och med 30.10.2018 ger, Pasi Peltokangas, Underhållschef (tel. +358 40 585 2160, e-mail.
pasi.peltokangas@walki.com). Fyll i ansökan med löneönskemål senast 23.11.2018 i vårt elektroniska ansökningssystem:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?8dccc6ce&lang=sv-SE

