Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną
specjalizującą się w wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na
świecie. Dbamy o bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką
pozycję. Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem
nowych konstrukcji oraz utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

Młodszy Automatyk w dziale Utrzymania
Ruchu
Zadania:
•
•
•
•

wykonywanie konserwacji, napraw bieżących
i remontów maszyn i urządzeń
prowadzenie dokumentacji interwencji w
maszynach i urządzeniach
zgłaszanie zapotrzebowania na wymienne części
maszyn i urządzeń
analizowanie przyczyn awarii i wprowadzania
rozwiązań eliminujących źródło problemu

Wymagamy:
•
•
•
•
•
•

wykształcenia technicznego w kierunku:
Automatyka i Robotyka, Mechatronika,
Elektrotechnika, Elektronika
umiejętności czytania schematów elektrycznych
znajomości MsOffice
uprawnień SEP (grupa E1, E2 oraz E3)
Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
dobrej organizacji pracy, zaangażowania,
sumienności, umiejętności pracy w grupie

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

Oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• bogaty pakiet socjalny m.in.: premie
uznaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
piknik rodzinny, darmowy posiłek, świąteczne
karty podarunkowe oraz inne świadczenia z
funduszu socjalnego
• opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
• możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
poznania nowoczesnych technologii i dalszego
rozwoju w międzynarodowej firmie w branży
automotive
• możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych poprzez system szkoleń i wdrażania
własnych pomysłów

Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną specjalizującą się w
wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o
bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką pozycję.
Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem nowych konstrukcji oraz
utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

Młodszy Lider Projektu
Zadania:
•

nadzorowanie prób technologicznych

•

zamawianie komponentów

•

szukanie dostawców na drobne prace podłączanie maszyn

•

udział w pomiarach czasów maszyn

•

nadzorowanie wysyłek specjalnych

•

udział w tworzeniu dokumentacji technologicznej

•

przygotowywanie listy charakterystyk dla wyrobów
na podstawie rysunków

Wymagamy:
•

wykształcenia wyższego technicznego
(preferowane mechaniczne)

•

dobrej znajomości języka angielskiego

•

dobrej organizacji pracy,
zaangażowania, sumienności,

•

umiejętności pracy w grupie, odporności
na stres

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

Oferujemy:
•
•

•
•

•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
bogaty pakiet socjalny m.in.: premie
uznaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
piknik rodzinny, darmowy posiłek, świąteczne
karty podarunkowe oraz inne świadczenia z
funduszu socjalnego
opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
możliwość zdobycia ciekawego
doświadczenia, poznania nowoczesnych
technologii i dalszego rozwoju w
międzynarodowej firmie w branży automotive
możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych poprzez system szkoleń i
wdrażania własnych pomysłów

Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną specjalizującą się w
wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o
bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką pozycję.
Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem nowych konstrukcji oraz
utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

Młodszy Specjalista w dziale Jakości
Zadania:
Oferujemy:
rozpoznania i analizy wymagań klienta
komunikowanie i okresowe przeglądy dotyczące
wymagań klienta
uczestniczenie w działaniach związanych z reklamacjami
od klienta, działaniach korygujących i zapobiegawczych
oraz raportowanie danych
planowanie jakości dostawców komponentów (
realizacja zadań związanych z nadzorowaniem i
rozwojem jakości dostawców
współpraca z zespołem Specjalistów w ramach
bieżących działań

•
•
•
•
•
•

Wymagamy:
•
•
•

wykształcenia wyższego, preferowane inżynieria
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
dobrej organizacji pracy, samodzielności, umiejętności
pracy w grupie

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

•
•

•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
bogaty pakiet socjalny m.in.: premie
uznaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
piknik rodzinny, darmowa zupa, kawa i owoce,
świąteczne karty podarunkowe oraz inne
świadczenia z funduszu socjalnego
opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia
i dalszego rozwoju w międzynarodowej firmie w
branży automotive
możliwość poznania nowoczesnych technologii
możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych poprzez system szkoleń i
wdrażania własnych pomysłów

Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną specjalizującą się w
wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o
bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką pozycję.
Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem nowych konstrukcji oraz
utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

USTAWIACZ
Zadania:
•
•
•
•
•

wykonywanie napraw urządzeń w Zakładzie dla układów
mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i remontów
maszyn i urządzeń
prowadzenie dokumentacji interwencji na maszynach i
urządzeniach
analizowanie przyczyn awarii i wprowadzanie rozwiązań
eliminujących źródło problemu
wykonywanie szkiców technicznych części zamiennych w
ramach prac remontowych

Oferujemy:
•
•

•
•

Wymagamy:
•
•
•
•

wykształcenia zawodowego
minimum rok doświadczenia zawodowego na podobnym
stanowisku
uprawnień SEP
umiejętności pracy w grupie, sumienność,
komunikatywność

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
bogaty pakiet socjalny m.in.: premie uznaniowe,
dofinansowanie do karty sportowej, piknik rodzinny,
darmowa zupa, kawa i owoce, świąteczne karty
podarunkowe oraz inne świadczenia z funduszu
socjalnego
opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia i
dalszego rozwoju w międzynarodowej firmie w
branży automotive
możliwość poznania nowoczesnych technologii
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez system szkoleń i wdrażania własnych
pomysłów

Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną specjalizującą się w
wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o
bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką pozycję.
Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem nowych konstrukcji oraz
utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

MECHANIK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•

przezbrajanie i ustawianie maszyn i urządzeń
produkcyjnych
stała kontrola stanu maszyn i urządzeń oraz dbałość o
ciągłość produkcji i minimalizację przestojów
wykonywanie napraw narzędzi i urządzeń produkcyjnych
wykonywanie napraw spawalniczych i ocena połączeń
spawanych naprawianych mechanizmów
przygotowanie mechanizmu do wykonania testu
niszczącego
udział we wdrożeniach nowych projektów spawalniczych
wykonywanie czynności przeglądowych utrzymania
ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych

Wymagamy:
•
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe mile widziane techniczne
doświadczenie w pracy na projektach spawalniczych
dyspozycyjności
dokładności, sumienności, terminowości oraz umiejętności
pracy w grupie
znajomości obsługi paneli operatorskich robotów
spawalniczych Motoman oraz znajomości; technologii
spawania MAG, TIG będzie dodatkowym atutem.

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

Oferujemy:
•
•

•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
bogaty pakiet socjalny m.in.: premie uznaniowe,
dofinansowanie do karty sportowej, piknik rodzinny,
darmowa zupa, kawa i owoce, świąteczne karty
podarunkowe oraz inne świadczenia z funduszu
socjalnego
opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia i
dalszego rozwoju w międzynarodowej firmie w
branży automotive
możliwość poznania nowoczesnych technologii
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez system szkoleń i wdrażania własnych
pomysłów

Dołącz do 98 700 profesjonalistów w 35 krajach. Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą projektowo – produkcyjną specjalizującą się w
wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy o
bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo i ochronę środowiska naturalnego. Pomóż nam tworzyć przyszłość.
Potrzebujemy ludzi ambitnych. W dobie ciągłych ulepszeń i zmian w branży motoryzacyjnej chcemy utrzymać naszą wysoką pozycję.
Dążymy do zwiększenia rentowności, wzrostu konkurencyjności, optymalizacji działań związanych z rozwojem nowych konstrukcji oraz
utrzymania pozycji lidera w zakresie innowacji produktowej i organizacyjnej.

MŁODSZY MISTRZ PRODUKCJI
Zadania:
Oferujemy:
zarządzanie zespołem pracowników w celu wykonania
nałożonych zadań produkcyjnych i maksymalizacji
efektywności pracy
nadzór nad standardowymi instrukcjami pracy - tworzenie
aktualizacja i szkolenie operatorów
zapewnienie właściwego poziomu kwalifikacji i wyszkolenie
podległych pracowników
nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów maszyn
spełnienie wymagań BHP i ochrony środowiska
odpowiedzialność za wykonanie planów produkcyjnych
prowadzenie ewidencji pracowników i raportowania
produkcji

•
•
•
•
•
•
•

Wymagamy:
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego technicznego
komunikatywnej znajomości języka angielskiego
dobrej znajomości narzędzi IT (MS Office)
umiejętności przywódczych, komunikatywności
dobrej organizacja pracy, zorientowania na realizację celów,
terminowości, sumienności

Kontakt: agnieszka.zalecka@faurecia.com

•
•

•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
bogaty pakiet socjalny m.in.: premie uznaniowe,
dofinansowanie do karty sportowej, piknik rodzinny,
darmowa zupa, kawa i owoce, świąteczne karty
podarunkowe oraz inne świadczenia z funduszu
socjalnego
opiekę medyczną dla pracownika + opcja dla
rodziny
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia i
dalszego rozwoju w międzynarodowej firmie w
branży automotive
możliwość poznania nowoczesnych technologii
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez system szkoleń i wdrażania własnych
pomysłów

