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NORTHCLIFFE LIGHTING, UAB 

NORTHCLIFFE LIGHTING – tarptautinė kompanija, pramoninių šviestuvų gamintoja, įkurta 1993 metais ir turinti 
atstovybes-gamyklas Lietuvoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje ir Ukrainoje. Ilgametė patirtis, aukšta produktų 
kokybė ir pačių kuriami inovatyvūs gaminiai leido išplėsti pardavimų geografiją iki 40 išsivysčiusių pasaulio šalių ir 
pelnyti klientų pasitikėjimą. Kviečiame Jus prisijungti prie profesionalios komandos ir drauge kurti sėkmingą įmonės 
istoriją. 
 

NORTHCLIFFE LIGHTING, UAB šiuo metu dirbti Kaune ieško: 

Metalo cecho technologo (-ės) 

 

Darbo pobūdis: 

 

 Gamybos proceso analizavimas ir optimizavimas, gamybos technologijos tobulinimas. 

 Darbuotojų apmokymo proceso organizavimas ir priežiūra. 

 Naujų ir spec. gaminių įvedimas į gamybą, gamybos proceso priežiūra. 

 Gamybos operacijų normavimas. 

 Broko priežasčių analizavimas ir šalinimas. 

 Gaminamos produkcijos kokybės kontrolė. 
 

 
Reikalavimai: 

 

 Aukštasis inžinerinis išsilavinimas. 

 Metalo gaminių gamybos technologijos išmanymas. 

 Patirtis dirbant su metalo gaminiais- štampavimas, lenkimas, valcavimas, suvirinimas. 

 MS Office (Word, Excel) naudojimo įgūdžiai. 

 Skaityti, suprasti brėžinius. 
 

Privalumai: 

 Miltelinio dažymo technologijos išmanymas. 

 Darbo su apskaitos programa Pragma patirtis. 
 

Kompanija siūlo: 
 

 Darbą tarptautinėje kompanijoje; 
 Konkurencingą ir motyvuojantį darbo užmokestį; 

 Visas socialines garantijas; 

 Profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybes. 
 
Gyvenimo aprašymą kartu su pageidaujamu darbo užmokesčiu su nuoroda „Metalo cecho technologas (-ė)“ siųskite 
adresu: cv@northcliffe.org iki 2020-01-31. 
Darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių): nuo 1600 Eur. 
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.   

Darbo laikas:  Pilna darbo diena 

Kontaktinė informacija: 

Kontaktinis asmuo:  Jurgita 

El. paštas:  cv@northcliffe.org 
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UAB “NORTHCLIFFE LIGHTING” 
 

Internetinė svetainė:  http://www.northcliffe.org 
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