Praktyka w Dziale Produkcji- Maj 2018
Miejsce pracy: Ujazd/ Zimna Wódka, powiat Strzelce Opolskie, przy zjeździe z A4

Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu:







obsługi systemu SAP
przygotowywania raportów dobowych, analiz postojów
współudziału w przygotowywaniach dokumentacji do audytu
współpracy z Kierownikiem Produkcji, Kierownikami Zmiany
udziału w spotkaniach produkcyjnych
oraz innych ciekawych projektach
Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły
ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE W AUTOMOTIVE!

Oferujemy:
» umowę o praktyki, staż lub zlecenia
» szkolenia wstępne
» możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w międzynarodowym
zespole

CV proszę wysłać na adres: praca@ifa-group.com,
podając w tytule wiadomości: Praktyki w Dziale Produkcji

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez IFA Powertrain Polska z siedzibą w
Zimnej Wódce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1182,1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest IFA Powertrain Polska z siedzibą w Zimnej Wódce przy ul. Europejskiej 8.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

IFA Powertrain Polska
należy do grupy
IFA Group GmbH,
jednego z czołowych dostawców podzespołów w branży
motoryzacyjnej oferując
unikalne rozwiązania dla każdego
klienta. Współpracujemy
z czołowymi koncernami motoryzacyjnymi, są to m.in.: Daimler,
VW, BMW, GM, Chrysler , Audi,
Porsche, Ford, Ferrari.
Dostarczamy to, co najlepsze.
Pasja w działaniu, pomysły
pracowników na całym świecie
(zatrudniamy ok 2300 pracowników) są podstawą innowacji i
nowoczesnych technologii.
Dzięki temu pomagamy kształtować przyszłość motoryzacji i
reagować na przyszłe potrzeby
naszych klientów.
Jako IFA Group prowadzimy
działalność w Europie – Niemcy
(Haldensle-ben, gdzie znajduje się
siedziba firmy), USA – Charleston,
Azja – Szanghaj.
W związku z dalszym rozwojem firmy uruchamiamy
zakład w Polsce – gm Ujazd,
województwo opolskie.
W IFA Powertrain Polska
produkujemy m.in. półosie dla
grupy Daimler.

www.ifa-group.com

