
Stadler Polska to producent nowoczesnych pojazdów szynowych i jeden z największych pracodawców w Siedlcach.

Jakość, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji to wyróżniki, które pozwalają nam osiągać światowy sukces i

realizować ciekawe projekty dla klientów z Polski i z zagranicy.

Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy w Siedlcach łącznie 509 pojazdów szynowych w tym 54 nowoczesne

pociągi FLIRT na polski rynek. Nasze standardy pracy to jakość, odpowiedzialność i satysfakcja klienta, które przekładają

się na komfort i bezpieczeństwo podróży naszymi pojazdami.

Dołącz do naszego zespołu!

Proponujemy:

Staż menedżerski w dziale Montażu Końcowego

Nr. ref:Staż
Miejsce pracy: Siedlce

PROGRAM STAŻOWY :
Czas trwania: 12 miesięcy
Oferowane stanowisko po okresie stażu: Kierownik Obszaru Produkcyjnego

Zgłoś się do nas jeśli:

• Kończysz studia lub jesteś absolwentem studiów technicznych, preferowane kierunki: mechatronika, elektrotechnika,

inżynieria produkcji itp.

• Bez problemu czytasz dokumentację techniczną

• Widzisz siebie jako lidera lub eksperta

• Jesteś gotowy na nowe wyzwania

• Jesteś osobą komunikatywną

• Swobodnie porozumiewasz się w języku angielskim

• Dobrze znasz pakiet MS Office (głównie excel)

Będziesz odpowiadać za:

• Planowanie i koordynowanie zespołów oraz procesów montażu pojazdów

• Zapewnienie jakości wykonywanych prac oraz terminowej realizacji planu produkcyjnego

• Inicjowanie działań i wdrażanie usprawnień mających na celu doskonalenie i optymalizację pracy zespołu

• Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom jakościowym, technicznym i produkcyjnym, eliminowanie przyczyn

reklamacji i strat

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządek w podległym obszarze (5S)

• Współpracę z innymi działami wstępnego montażu elektrycznego i uruchomienia pojazdów

• Nadzór i weryfikację dokumentacji produkcyjnej

Oferujemy:

• Mentora

• Ambitne i odpowiedzialne projekty

• Możliwość czerpania wiedzy od doświadczonych specjalistów z różnych obszarów produkcyjnych

• Pakiet szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, który ułatwi Ci osiągnięcie celu

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wpisując nr ref. w tytule na adres:

praca@stadlerrail.com lub Stadler Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce , tel. +48 / 25 746 45 00

Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www. stadlerrail.com

Rozpatrywane będą cv zawierające klauzulę: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dane w CV i/lub liście motywacyjnym zawierają

dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich

przetwarzanie przez Stadler Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Targowej 50 dla potrzeb niniejszej rekrutacji”


