GUTES ESSEN VERBINDET!
Wo die Elbe in die Nordsee mündet, immer eine frische Meeresbrise
weht und das Glück schon im Namen steckt, machen wir beste Croissants, Brötchen und Brotspezialitäten.
In der aktuellen Lage möchten wir explizit auch Menschen
aus der Ukraine ansprechen, die mit uns zusammenarbeiten wollen.

DU BIST HERZLICH WILLKOMMEN - BEWIRB DICH BEI UNS!

MITARBEITER*INNEN FÜR VERSCHIEDENE UNTERNEHMENSBEREICHE
(M/W/D) VOLLZEIT / TEILZEIT / MINIJOB
-

Bäckermeister*in und Bäcker*in
Produktionsmitarbeiter*in
Mitarbeiter*in in der Verpackung
Assistenz der Betriebsleitung
Fachkraft für Lebensmitteltechnik

#jobsforukraine

Nicht das Richtige dabei?
Wir freuen uns auch über deine Initiativbewerbung!

Wenn du Teil unseres nachhaltigen, sinnstiftenden Unternehmens werden möchtest,
schicke deine Kurzbewerbung oder deinen Kontakt ganz unkompliziert per Post, E-Mail oder
Kurznachricht an:
MOIN Bio Backwaren GmbH, Julianna Müller, Hinterm Hofe 15, 25348 Glückstadt
oder melde dich unter +49151-23134067 / (mueller@moin.eu)
Alles Weitere (deine Möglichkeiten bei MOIN und was wir tun können, um dir den Start zu
erleichtern) besprechen wir dann gerne persönlich mit dir!

ДОБРА ЇЖА ЗВ‘ЯЗУЄ
Там, де Ельба впадає в Північне море, де завжди дує свіжий
морський бриз і щастя криється в назві, ми готуємо найкращі
круасани, булочки та хлібні страви.
У нинішній ситуації ми хочемо звернутись до людей з України,
які хочуть з нами працювати.

Ласкаво просимо - звертайтеся до нас!

CПІВРОБІТНИКІВ ДЛЯ ВСІХ НАПРЯМКІВ КОМПАНІЇ (М/Ж/Д)
ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ, НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ
-

-

Майстри пекарі та пекарі
виробничі працівники
Співробітники в упаковці
Помічник керівника
спеціаліст з харчових технологій

#jobsforukraine

Вам не підходить?
Ми з нетерпінням чекаємо на вашу незапрошену заявку!

Якщо ви бажаєте стати частиною нашої стійкої, значущої компанії, просто надішліть свою
контактну особу електронною поштою або коротким повідомленням на адресу:
MOIN Bio Backwaren GmbH, Julianna Müller, Hinterm Hofe 15, 25348 Glückstadt,
мобільний +49151-23134067 / (mueller@moin.eu)
Ми будемо раді обговорити все інше (ваші варіанти в Moin і те, що ми можемо зробити,
щоб полегшити ваш старт) особисто з вами!

