Młodszy Specjalista ds. Controlingupłatny staż
Główne zadania:
• Wsparcie działu w procesie zamknięcia
miesiąca

Wymagania:

• Przygotowywanie miesięcznych raportów dla
grupy i nadzór nad poprawnością
wprowadzenia danych,

• Ukończonych bądź
dobiegających końca
studiów wyższych o kierunku
rachunkowość, finanse lub
pokrewnym,

• Wsparcie w przygotowywaniu budżetu i
forecastu firmy w uzgodnieniu z przełożonym,

• Bardzo dobrej znajomości
języka angielskiego,

• Wdrażanie i egzekwowanie procedur
grupowych, w tym Internal Control Basics.

• Biegłej obsługi komputera (w
tym programu MS Excel),

• Przygotowywanie raportów wewnętrznych
oraz kalkulacji kosztów,

• Gotowości do podjęcia
zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy,

• Kontrola wydatków inwestycyjnych
oraz nadzór nad inwestycjami,
• Rozliczanie miesięcznego zużycia materiałów
wraz ze zdefiniowaniem akcji
usprawniających,
•

Udział w inwentaryzacjach części
zamiennych i materiałów produkcyjnych.
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• Otwartości na zmiany i chęci
podejmowania nowych
wyzwań,
• Komunikatywności oraz
umiejętności pracy w zespole.

Młodszy Planista Produkcji – płatny staż
Do Twoich głównych zadań będzie należało:

• Analiza i planowanie potrzeb klienta w celu
zapwenienia produkcji (w tym części
zamiennych) na wymaganym poziomie
• Analizę MPM Klienta w
działań optymalizujących

celu wdrażania

• Dbałość
o
terminowe
przygotowanie
raportów produkcyjnych, PDP
• Kontrolę
zapotrzebowań
wydajności produkcji

klienta

oraz

• Przygotowanie
informacji
o
zapasach
materiałowych wyrobu gotowego
• Monitorowanie
problemów
z
klientem
i przygotowanie informacji dla magazynu
export
związanego
z
załadunkiem
transportów
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Wymagania:
• Wykształcenie
preferowane kierunkowe

wyższe,

• Komunikatywna znajomość języka
angielskiego- warunek konieczny
• Dobra znajomość Excel

Operator produkcji
Do Twoich głównych zadań będzie należało:
• praca linii produkcyjnej
•

praca zgodnie z instrukcjami pracy

•

kontrola jakości - tj. części
wykończeniowych do samochodów

Oferujemy:
• nadgodziny wypłacane co miesiąc
• bony świąteczne
• możliwość rozwoju zawodowego- awans
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

• dofinansowanie do posiłków
• eventy firmowe dla pracowników i ich rodzin

• Zaangażowanie i chęci do pracy
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• stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera
pracy

OTWARTE PROCESY REKTUTACYJNE:
• Operator Produkcji
• Operator Transportu Wewnętrznego
• Młodszy Inżynier w Dziale Technologii (stażysta)
• Młodszy Specjalista ds. Jakości (Customer Contact- stażysta)
• Młodszy Lider Projektu (stażysta)
• Młodszy Specjalista ds. Controllingu (stażysta)
• Program Development Leader – R&D NER, Division
• Program Manufacturing Leader- AST Division
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