
ASYSTENT PRODUKCJI 

 Udział w przygotowywaniu dokumentacji technicznej w postaci instrukcji 
stanowiskowych, specyfikacji technicznych i raportów 

 Wsparcie Kierowników Produkcji  

 Wsparcie w przygotowaniu i nadzorze nad kluczowymi wskaźnikami 
efektywności (KPI) 

 Archiwizacja dokumentacji technicznej 

 Wprowadzanie i aktualizacja danych pomiarowych  

 Przygotowywanie zestawień kosztów produkcji bezpośredniej 
 

 Mile widziany status studenta (IV lub V rok, wykształcenie techniczne: 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Produkcji)  

 Dobra znajomość pakietu MS Office  

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 Umiejętność pracy w zespole  

 Dobra organizacja pracy 

 Umiejętność analitycznego myślenia  

 Podstawowa znajomość AutoCad lub Solid Edge - mile widziana  

 
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

STANOWISKO 

 
 

Nexteer Automotive jest globalnym koncernem motoryzacyjnym, który czerpie z ponad 100-letniego doświadczenia w produkcji systemów 
sterowania.  Nasza praca zwiększa bezpieczeństwo i komfort prowadzenia milionów kierowców na całym świecie. 

Skupiamy się na dostarczaniu przyjaznych dla środowiska systemów sterowania i układów napędowych, zoptymalizowanych  
pod kątem maksymalnej wydajności i całkowitej integracji pojazdu. Na całym świecie zatrudniamy 12 000 osób, które łączy pasja do tworzenia innowacyjnych 

systemów kierowniczych. 

Pracę w Nexteer porównujemy do sportu zespołowego, którego zasady są proste: działamy z wielkim zapałem i dużym poczuciem obowiązku. Budujemy 
silne relacje, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Dzięki wiarygodnemu dialogowi, czerpiemy z doświadczeń innych oraz liczymy się ze zdaniem naszych 

współpracowników. Czy jesteś gotów przyłączyć się do naszego zespołu? 

 

WYMAGANIA 

CZY JESTEŚ GOTÓW POKIEROWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ W NEXTEER?  

MIEJSCE PRACY GLIWICE 



 

ASYSTENT DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

 Udział w przygotowywaniu dokumentacji technicznej w postaci instrukcji 
stanowiskowych, specyfikacji technicznych i raportów 

 Wsparcie w trakcie testów procesowych oraz w procesie zbierania danych 
procesowych 

 Archiwizacja dokumentacji technicznej 

 Wprowadzanie i aktualizacja danych pomiarowych  

 Przygotowywanie zestawień kosztów produkcji bezpośredniej 
 

 Mile widziany status studenta (IV lub V rok, wykształcenie techniczne 

mechanika/automatyka/robotyka)  

 Dobra znajomość pakietu MS Office  

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 Umiejętność pracy w zespole  

 Dobra organizacja pracy 

 Umiejętność analitycznego myślenia  

 Podstawowa znajomość AutoCad lub Solid Edge - mile widziana  

 
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

STANOWISKO 

 
 

Nexteer Automotive jest globalnym koncernem motoryzacyjnym, który czerpie z ponad 100-letniego doświadczenia w produkcji systemów 
sterowania.  Nasza praca zwiększa bezpieczeństwo i komfort prowadzenia milionów kierowców na całym świecie. 

Skupiamy się na dostarczaniu przyjaznych dla środowiska systemów sterowania i układów napędowych, zoptymalizowanych  
pod kątem maksymalnej wydajności i całkowitej integracji pojazdu. Na całym świecie zatrudniamy 12 000 osób, które łączy pasja do tworzenia innowacyjnych 

systemów kierowniczych. 

Pracę w Nexteer porównujemy do sportu zespołowego, którego zasady są proste: działamy z wielkim zapałem i dużym poczuciem obowiązku. Budujemy 
silne relacje, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Dzięki wiarygodnemu dialogowi, czerpiemy z doświadczeń innych oraz liczymy się ze zdaniem naszych 

współpracowników. Czy jesteś gotów przyłączyć się do naszego zespołu? 

 

WYMAGANIA 

CZY JESTEŚ GOTÓW POKIEROWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ W NEXTEER?  

MIEJSCE PRACY GLIWICE 


