Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o.
Firma Valeo jest wiodącym na świecie dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego, zatrudnia 75 tysięcy osób w 29 krajach. Zakład w
Czechowicach-Dziedzicach zajmuje się produkcją rozruszników, przepustnic powietrza i generatorów prądotwórczych oraz regeneracją
alternatorów, rozruszników i kompresorów do klimatyzacji samochodowych.

Asystent Działu
Nr Ref.: AD/2017
Jesteś absolwentem lub studentem ostatnich lat studiów?
Chcesz zdobyć doświadczenie w dużej firmie?
Lubisz wyzwania i jesteś otwarty na naukę?
Poszukujemy Asystentów do następujących działów:

• Dział Zakupów
• Dział R&D
• Dział BHP
• Dział Administracji i Ochrony Środowiska
• Dział Sprzedaży
• Dział Jakości
• Dział Produkcji
• Dział Procesu

When was your last real thrill?

Nigdy nie idziesz, kiedy możesz
biec. Dziś robisz to, co inni będą
robili jutro. Korzystasz z życia
w pełni. Sięgnij po więcej!
Poddaj się emocjom, które
przerosną Twoje oczekiwania!
Życie w pracy powinno być
pasjonujące, w Valeo jest.
Valeo adds value.
You make it happen.
www.valeo.com
www.valeocareers.com

Dlaczego warto?
• Tylko u nas poznasz różne obszary firmy, a jeśli się sprawdzisz, otrzymasz
możliwość pozostania w firmie – 70% stażystów otrzymuje umowy na stałe;
• Przekonasz się jak wygląda praca w innowacyjnej firmie i skonfrontujesz
swoją wiedzę z praktyką;
• Otrzymasz kilkunastomiesięczną umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
– stawka rosnąca;
• Będziesz mógł korzystać ze sponsorowanego prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego oraz bezpłatnej opieki medycznej na terenie zakładu;
• Otrzymasz comiesięczną premię za wyniki zakładu, premię wakacyjną oraz
świąteczną;
• Będziesz mógł brać udział w konkursach na propozycje ulepszeń - dla
zwycięzców nagrody pieniężne oraz wycieczki zagraniczne;
• Możesz przystąpić do karty Multisport na atrakcyjnych warunkach;
• Skorzystasz z oferowanego wszystkim stażystom pakietu szkoleń.
Czego oczekujemy?
• Wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat (mile widziane kierunki
techniczne i ekonomiczne);
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• Bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel)
• Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne;
• Umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;
• Dyspozycyjność 5 dni w tygodniu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo.com
W temacie wiadomości prosimy wpisać numer referencyjny: AD/2017 oraz nazwę działu do, którego chcą Państwo
aplikować
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.97 O Ochronie Danych Osobowych .

