
 

Jesteśmy firmą motoryzacyjną – Tier 1,  

zatrudniającą ponad 2000 pracowników  

na całym świecie. Tworzymy innowacyjne produkty z obszaru systemów chłodzenia.  

Zakład w Zabrzu jest pierwszym zakładem produkcyjnym wybudowanym  

w Europie. Został oddany do użytku w 2018 roku, wyposażony w nowoczesne maszyny i urządzenia. 

Obecnie produkujemy prototypy  

wymienników ciepła dla jednego z naszych kluczowych i najbardziej wymagających klientów – BMW. 

Zapraszamy na stronę: www.estra-automotive.com 

Administratorem Danych Osobowych jest ESTRA Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: 
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO; 
- w  pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie  usprawiedliwionych celów Administratora, na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO; 
Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi 
przepisami. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom tj. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotowi  świadczącemu  usługi 
księgowe, prawne, audytorskie.  Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do 
przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.  

Staż w dziale Inżynierii 
Jako stażysta będziesz: 

 Aktywnie uczestniczył w pracach działu, codziennych obowiązkach takich jak ustawianie maszyn, próby 
technologiczne, korekty ustawień maszyn i programów 

 Brał udział w przygotowaniu nowej dokumentacji technologicznej jak i aktualizacji istniejącej ( instrukcje 
pracy, PCD, PFD, PFMEA) 

 Analizował rysunki technicznego i dokonywał oceny technologicznej możliwości wykonania detalu 

 Uczestniczył we wdrażaniu nowych maszyn  

 

Zapraszamy osoby które: 

Chcą nie tylko zobaczyć jak wygląda praca w dziale Inżynieryjnym w zakładzie produkcyjnym 

ale przede wszystkim zapraszamy osoby, które chcą spróbować wykorzystać swoją już zdobytą wiedzę w 

realnych sytuacjach zawodowych 

Na pewno pomocne będzie:  

- wiedza techniczna z zakresu np. mechaniki i budowy maszyn, mechatronika,  

- znajomość języka angielskiego 

- otwartość na wyzwania 

- chęci 

 

 

Prosimy o umieszczenie odpowiedniej klauzuli: 
1„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na staż 
do działu Inżynieryjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Estra Automotive Systems Poland Sp. z o.o.”   

lub: 

2."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na staż 
do działu Inżynieryjnego prowadzonej przez Estra Automotive Systems Poland Sp. z o.o." 


