Tule tööle AS Viljandi Aken ja Uks!
AS Viljandi Aken ja Uks valmistab kõrgekvaliteedilisi puidust aknaid ja uksi.
Oleme käesoleval ajal Viljandimaa üks suurim tööandja, pakkudes tööd rohkem kui 600 inimesele.
AS Viljandi Aken ja Uks on aastatega olnud pidevas positiivses muutumises, millest on arenenud
Skandinaavia üks suuremaid akende ning uste tootjaid. Tänaseks ekspordime ligi 90% toodangust
välisturule. Peamised eksporditurud on Rootsi, Norra, Soome ja Taani.
Hea tööotsija,
 Ootame oma toredasse kollektiivi lahtiste kätega tööinimesi, kes oleksid valmis õppima ja
töötama erinevatel tootmisseadmetel.
 Tootmistööliste töö on vahetustega. Vahetuste aeg: 6.00- 14.30, 14.30- 23.00, 23.00- 6.00
 Töötasu: 4.55 kuni 7.85 eurot tund. Heade töötulemuste eest makstakse tunnihindele juurde
kuni 30% lisatasu.
Nõuded kandidaadile:
 füüsiliselt võimeline tõstma raskusi;
 kiire;
 taiplik;
 mõõtevahendite tundmine.
Tööülesanded:
Akende ja uste valmistamisega seotud tootmistööd










Puidupingitööline töötab puidutöötlemise valdkonnas ettevõtetes erinevatel ametikohtadel, ta
võib olla nii puurija, freesija, lihvija, pressija, koostaja;
Puidupingitööline seadistab puidupinke vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning
sooritab tööoperatsioone nendel pinkidel ning oskab lugeda tööjooniseid;
Puidupingitööline tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, detailide töötlemise režiime ning
kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid;
Puidupingitööline oskab korraldada oma tööd ja tuleb toime oma tööaja planeerimisega, täidab
ja järgib tööohutuse nõudeid;
Puidupingitööliselt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, liigutuste täpsust ja
vastutustunnet;
Puittoodete viimistleja valmistab ette pindasid viimistluse alla, katab neid erinevate
viimistlusmaterjalidega (lakid, värvid jm), tunneb erinevaid viimistlusviise ja oskab kasutada
viimistlusseadmeid, teab viimistlusmaterjalide omadusi, suudab leida viimistlemise defekte ja
oskab neid kõrvaldada (pahteldamine, lihvimine), teab toodete kvaliteedinõudeid. Ta oskab
korraldada oma tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega, täidab ja järgib tööohutuse nõudeid.
Puittoodete viimistlejalt eeldame head värvitaju, liigutuste koordinatsiooni, hoolikust, püsivust,
täpsust ja vastutustunnet.
Puittoodete viimistleja oskab korraldada oma tööd ja tuleb toime oma tööaja planeerimisega,
täidab ja järgib tööohutuse nõudeid.

Töö asukoht on Viljandi linnas.
Info: personalijuht Heliko Sauka, telefon 4330612 või e-mail heliko.sauka@vau.ee

Kui oled huvitatud meie juures töötamisest, siis võta palun ühendust.
AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu tn 6, 71020 Viljandi linn
E- post: vau@vau.ee
Telefon + 372 43 30 610

