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, Sweden,
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. www.walki.com

WALKI:n toimihenkilökesätyöpaikat
Pietarsaaressa 2018
Walki Pietarsaari tarjoaa useita kesätyöpaikkoja kesällä 2018.
Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä sekä
mahdollisuuden tutustua toimialaamme ja Walkiin työnantajana.
Toimihenkilötehtäviä Pietarsaaren tehtaalla on tarjolla seuraavissa
toiminnoissa:
Taloushallinnossa tarjolla on tehtäviä sekä osto- että
myyntireskontrassa. Taloushallinnon työntekijällä tulee olla
laskentatoimen tuntemusta, palveluasennetta,
järjestelmällisyyttä, tiimityötaitoja ja hänen tulee olla
"numeroihminen".
Supply Chain tarjoaa haasteellisia tehtäviä
tuotannonsuunnittelussa, ostossa ja asiakaspalvelussa. Hakijoilta
toivotaan nopeaa oppimis- ja omaksumiskykyä. Tehtävissä
menestyäkseen sekä tiimityötaidot että kyky itsenäiseen
työskentelyyn ovat tärkeitä.
Laboratoriossa kesälomittajat huolehtivat
laadunvarmistustehtävistä ja tekevät tiivistä yhteistyötä
tuotannon kanssa.
Tuotantoon tarjoamme lisäksi tuotannon esimiesten kesälomien
sijaiseksi esimiestehtäviä. Kesämestari hoitaa käytännön
esimiestyötä ja tukee tuotannon toimintaa.
Jos olet kiinnostunut liittymään Walkin ammattilaisten tiimiin, hae
nyt kesätöitä täyttämällä hakemuksesi linkin kautta 28.2.2018
mennessä:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ccef18cc&lang=en-US
Suurin osa valinnoista tehdään maalis–huhtikuun aikana, mutta
käsittelemme hakemuksia ja valitsemme kesätyöntekijöitä jo
hakuajan kuluessa, joten hakemus kannattaa jättää
mahdollisimman pian.
Walki on mukana ”Vastuullinen kesäduuni 2018” -kampanjassa.
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Walki Jakobstads sommarjobb för
tjänstemän 2018
Walki Jakobstad erbjuder igen möjlighet till sommarjobb
sommaren 2018. Vi erbjuder dig intressanta och utmanande
uppgifter samt möjlighet att bekanta dig med vår industri och
Walki som arbetsgivare.
För tjänstemän erbjuds sommarjobb inom följande områden:
På ekonomiavdelningen erbjuds jobb både inom inköps- och
försäljningsreskontran. Personen behöver ha kunskap om
redovisning, vara serviceinriktad, systematisk, god teamarbetare
och ha ett gott sifferminne.
Supply Chain erbjuder utmanande uppgifter inom
produktionsplaneringen, inköp och kundservice. Av sökanden
önskas snabb inlärningsförmåga. För att lyckas med uppgifterna är
både lagarbete och förmåga att arbeta självständigt viktiga.
I laboratoriet sköter sommarvikarier om kvalitetskontrollen i nära
samarbete med produktionen.
Till produktionen erbjuder vi förutom sommarjobb som
produktionsförmän också andra förmansjobb. Sommarmästaren
sköter praktiska förmansuppgifter och stöder
produktionsverksamheten.
Om du är intresserad av att bli en del av Walkis yrkeskunniga team,
kan du söka sommarjobb genom att fylla in ansökan senast den
28.2.2018 via följande länk
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ccef18cc&lang=en-US
De flesta val görs under mars - april, men vi behandlar
ansökningarna redan under ansökningstiden, så lämna in ansökan
så snabbt som möjligt.
Walki är med i kampanjen ”Ansvarsfullt sommarjobb 2018”

