Poszukujemy osoby na stanowisko:

STAŻYSTA W DZIALE ROZWOJU PROJEKTÓW
Miejsce pracy: Żary

∙
∙
∙

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Prowadzenie dokumentacji technicznej
Uruchamianie nowych wyrobów
Weryfikacja zgodności produktu z wymaganiami klienta

OCZEKIWANIA:

∙
∙
∙
∙
∙

Wykształcenie średnie lub wyższego technicznego (także w trakcie studiów)
Umiejętność czytania rysunku technicznego (mile widziana znajomość programów CAD)
Biegła znajomości aplikacji MS OFFICE (Excel, Word)
Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (znajomość języka
niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
Mile widziane doświadczenie w firmach produkcyjnych

OFERUJEMY:

•
•
•

Możliwość udziału w projektach światowej klasy procesów wytwórczych (WCM)
Możliwość dalszego rozwoju i awansu
Pracę w renomowanej firmie

Do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym zapraszamy zarówno kobiety jak i
mężczyzn.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV i list motywacyjny z
podaniem nazwy stanowiska w temacie na adres firmy:
Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o. o.
Dział Personalny, ul. Szklarska 27, 68-205 Żary lub pocztą elektroniczną:
rekrutacja.sekurit-zary@saint-gobain.com
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby
realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.)
Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania tych
danych, w tym także prawo do ich poprawiania.”

SAINT-GOBAIN
SEKURIT HANGLAS POLSKA
jest producentem szyb do samochodów
i pojazdów transportowych, prowadzącym
działalność w dwóch zakładach
produkcyjnych: w Dąbrowie Górniczej i Żarach
(Kunice). Saint-Gobain Autover, zlokalizowany
w Łodzi, jest częścią SGSHP i działa na rynku
części zamiennych. Firma dostarcza produkty
i usługi o wysokiej wartości dodanej. Dla
kierowców i ich pasażerów oznacza to po
prostu doskonałe wrażenia z jazdy, większy
komfort oraz bezpieczeństwo.
Firma należy do międzynarodowej Grupy
Saint-Gobain, światowego lidera na
rynkach związanych z budownictwem.
Saint-Gobain tworzy, produkuje
i dystrybuuje materiały budowlane,
oferując innowacyjne rozwiązania
w odpowiedzi na wyzwania związane
z rozwojem gospodarczym, oszczędnością
energii oraz ochroną środowiska. Grupa
Saint-Gobain jest obecna w 64 krajach i
zatrudnia prawie 190 000 pracowników.
W Polsce Saint-Gobain jest jednym
z największych inwestorów zagranicznych,
posiada ponad 20 zakładów produkcyjnych,
zatrudniając blisko 5 800 osób.
Więcej informacji na:
www.saint-gobain-sekurit.com
www.saint-gobain.pl
SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS
POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Szklanych Domów 2
42-530 Dąbrowa Górnicza

