www.autoneum.com

Autoneum jest globalnym i technologicznym liderem w dziedzinie rozwiązań do zarządzania
akustyką i termiką w pojazdach. Jako partner producentów pojazdów osobowych na całym
świecie, Autoneum dostarcza wielofunkcyjne komponenty i technologie do ochrony przed
hałasem i ciepłem, tym samym podnosząc komfort i wartość pojazdu. Opierając się na
wieloletnim doświadczeniu i unikalnej wiedzy technologicznej, Autoneum opracowuje i
produkuje systemy i komponenty do komory silnika, podwozia, podłogi i nadwozia pojazdów.
Klienci Autoneum to wiodący producenci samochodów na głównych rynkach Europy, Ameryki
Północnej, Ameryki Południowej i Azji. Globalna obecność i bycie blisko klienta jest nie tylko
kluczowym czynnikiem sukcesu, ale także zasadniczą przewagą konkurencyjną. W związku z
tym firma, której główna siedziba mieści się w Winterthur w Szwajcarii, obsługuje i prowadzi
badania i rozwój na skalę globalną: Autoneum jest reprezentowane w około 50 lokalizacjach,
w ponad 20 krajach i zatrudnia na całym świecie ponad 13 000 pracowników.
Chętnie przyjmiemy do naszej firmy stażystów w następujących obszarach:

Stażysta w dziale Zakupów
Miejsce odbywania stażu: Katowice

Obowiązki:
Zakres praktyk obejmować będzie m.in.:














- prowadzenie benchmarku dla wybranych pozycji zakupowych
- weryfikowanie i porównywanie ofert dostawców
- monitorowanie procesów zakupowych w obszarze Intrastatu
- korespondencję biznesową
- monitorowanie i potwierdzanie kont bankowych z dostawcami
- weryfikowanie i archiwizowanie dokumentacji Zakupowej
Zakres praktyk obejmować będzie m.in.:
- prowadzenie benchmarku dla wybranych pozycji zakupowych
- weryfikowanie i porównywanie ofert dostawców
- monitorowanie procesów zakupowych w obszarze Intrastatu
- korespondencję biznesową
- monitorowanie i potwierdzanie kont bankowych z dostawcami
- weryfikowanie i archiwizowanie dokumentacji Zakupowej

Stażysta w dziale BHP
Miejsce odbywania stażu: Katowice

Obowiązki:
Osoba odbywająca staż w Dziale BHP będzie wspomagać realizację działań operacyjnych należących
do obowiązków Służby BHP

Prosimy o przesyłanie CV adres mailowy: staze@polsl.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Stażysta w Laboratorium
Miejsce odbywania stażu: Katowice

Czego możesz się nauczyć:

Na stażu w labolatorium centrum inżyniernego Autoneum można zapoznać się z:
 Metodami testowania wygłuszeń samochodowych, izolacji termicznych oraz dywanów wg
norm ISO oraz norm naszych klientów tj. BMW, Mercedes, Citroen, Audi itd.
Są to badania właściwości: Fizycznych, mechanicznych, termicznych, odporności chemicznej
oraz emisyjności.
 Metodami poboru próbek z materiałów oraz gotowych części.
 Metodami funkcjonowania i zarządzania laboratorium w branży automotive.
 Technologią produkcji wygłuszeń bazujący na pianie poliuretanowej.

Obowiązki:




Przygotowywanie próbek oraz wykonywanie badań
Analizowanie norm,
Pomoc przy wykonywaniu obliczeń oraz raportów.

Wymagania:




Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa i inżyniera produkcji
Znajomość języka angielskiego
Chęć do wykonywania badań

Prosimy o przesyłanie CV adres mailowy: staze@polsl.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

