POZNAJESZ NAS?
Wykonane przez nas powierzchnie dekoracyjne znajdziesz na meblach, drzwiach, panelach i elementach
wyposażenia wnętrz. Producenci z branży drzewnej i meblowej mogą wybierać pomiędzy zadrukowanymi
papierami dekoracyjnym, foliami i filmami melaminowymi z naszej bogatej kolekcji wzorów
drewnopodobnych, kamieniopodobnych oraz fantazyjnych.
Firma Schattdecor specjalizuje się m.in. w produkcji folii typu Smartfoil i jest jednym z największym oferentów
produktów foliowych w tym segmencie na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy studenta bądź absolwenta gotowego na podjęcie ciekawego wyzwania jako:

PRAKTYKANT/STAŻYSTA
Miejsce: Głuchołazy (woj. Opolskie), dział Produkcji Lakierów/ Laboratorium Kontroli Jakości Lakierów
W czasie praktyk poznasz środowisko pracy w naszej firmie. W dziale Produkcji Lakierów będziesz miał/a
możliwość zapoznania się z procesem tworzenia i produkcji lakierów wodorozcieńczalnych transparentnych
i pigmentowanych oraz lakierów EB wykorzystywanych w naszym produkcie finalnym (folia). W Laboratorium
Kontroli Jakości będziesz uczestniczył/a w kontroli dostaw i materiałów do produkcji oraz w kontroli produktu.
Najlepsi specjaliści z branży podzielą się z Tobą doświadczeniem zarówno w obszarze laboratorium jak
i produkcyjnym.

PREFEROWANI SĄ KANDYDACI:






studenci/absolwenci kierunków wydziałów
chemicznych
znający język angielski i/lub niemiecki w stopniu
komunikatywnym
zdyscyplinowani
otwarci na nowe wyzwania
komunikatywni i lubiący pracę zespołową

OFERUJEMY:
 wynagrodzenie za staż powiązane z Twoim
zaangażowaniem możliwość zdobycia nowej
wiedzy i umiejętności
 szkolenia wewnętrzne
 zakwaterowanie (ustalenia indywidualne)
 pracę w przyjaznej atmosferze w zespole
zaangażowanych osób nastawionych na
wspólny cel.

ZAINTERESOWANY?
Poznałeś nas trochę bliżej, Teraz Ty daj się poznać.
Wypełnij formularz i prześlij swoje CV: https://tiny.pl/tdp3b
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

