Отлична възможност в нашият пакетажен цех
S&A Group е най-големият независим производител
на ягоди в Обединеното кралство. Компанията, която
също произвежда аспержи, използва модерни и
иновативни технологии за отглеждане и има
процъфтяващ целогодишен бизнес за внос на меки
плодове. Нашите основни клиенти включват
основните търговци на хранителни продукти.
Развълнувани сме да предложим възможност за
следната отворена позиция във фермата ни в
Марден, Херефорд:

Машинен оператор на палети
Докладвайки на ръководителя на пакетажния цех,
основната роля на оператора на палети е
отговорността за настройка и ефективна работа на
палетизатора.
Непрекъснато
наблюдение
на
количествата на поръчките и броя на опакованите
кутии. Гарантиране, че различните продукти остават
разделени по всяко време.
Основните задължения и отговорности включват:
• Работа по процедури, за да се гарантира, че
опакованите продукти са в рамките на
спецификациите на клиентите.
• Работа и програмиране на машината за
палетизиране за поддържане на максимална
ефективност
на
опаковане,
свързана
с
производителността и експлоатационните разходи
на опаковъчните линии.
• Постоянната проверка на качеството на
незавършената работа по спецификация на
клиента.
• Да работи добре с колегите си, за да се постигне
плана за производство.
• Да може да повдига всякакви въпроси към
ръководителя на линията.
• Да се грижи и поддържа машините за поддържане
в
добро
работно
състояние.
Незабавно
съобщаване за неизправност.

• Да се гарантира, че политиката за здравословни и
безопасни условия на труд винаги се поддържа.
• Да се гарантира, че хигиената и всички други
политики винаги се поддържат.
Идеалният кандидат ще има:
• Способност за работа под минимален надзор.
• Предишен опит в FMCG среда.
• Насладете се на работа с бързи темпове в една
фабрика среда.
• Познаване на производствени стандарти и
нормативни актове.
• Запознаване с практиките за контрол на запасите.
• Силни механични умения.
• Опит с операциите на мотокари.
• Добро разбиране на изискванията за здраве и
безопасност, хигиена и други политически
очаквания.
• Гъвкав и способен да работи под налягане.
Ще бъде осигурено пълно обучение.
Тази позиция се предлага на нула часа договор.
Почасовата ставка за позицията е £9,11 .
Ако сте мотивирани и искате да се присъедините към
огромното семейство на S&A, моля, изпратете CV на
Дилбер Алиева, Асистент Човешки Рресурси, на
имейл dilberalieva@sagroup.co.uk с потвърждение,
че сте прочели нашето Известие за поверителност на
кандидатите, което е достъпно на нашия уебсайт.
В сътрудничество с центъра за обезщетения, ние
също разработихме търговски ваучер портал, където
ще можете да се насладите на отстъпки, награди и
бакшиш на хиляди марки, които обичате.
При заявка се предоставя пълна описание на работа.

