
 

 

Oni  
budują 

zaufanie. 

 

 
Motherson jest międzynarodową firmą, skoncentrowaną na ludziach obsługującą zróżnicowane branże oferującą szeroki wachlarz 

produktów i usług, jako 22 największy dostawca podzespołów motoryzacyjnych na świecie. Z zakładami w 41 krajach i załogą liczącą 

135 000 osób, spółka stała się prawdziwie globalną organizacją, której kultura oparta jest na zasadach różnorodności i integracji. PKC 

Group, członek Motherson Group, jest zaufanym partnerem na rynku wiązek przewodowych dla samochodów użytkowych. 

Zapewniamy naszym klientom doświadczenie wiodącego dostawcy w branży oferującego pełen zakres usług koncepcyjnych i 

projektowych, aby dostarczać rozwiązania dostostosowane do ich potrzeb i zoptymalizowane pod względem kosztów. Nasze unikalne 

doświadczenie w zarządzaniu złożonymi, niestandardowymi produktami, w połączeniu ze zdolnością do integracji ze środowiskami 

operacyjnymi odbiorców, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej dla naszych klientów. Jeżeli szukasz pracy, która pozwoli Ci zmieniać 

świat na lepsze, dołącz do naszego zespołu. 

STARACHOWICE 

PŁATNY STAŻ STUDENCKI 

Co zyskasz. 

• cenne doświadczenie w międzynarodowej firmie 

produkcyjnej 

• możliwość realizacji ambitnych projektów 

• przekonasz się jak teoria funkcjonuje w praktyce 

• będziesz uczestniczył w spotkaniach oraz 

telekonferencjach  

• zdobędziesz profesjonalne kontakty i wiedzę 

specjalistyczną  

• nauczysz się współpracy z innymi działami firmy 

 

 

 

Kogo szukamy. 

• studentów / absolwentów kierunków technicznych 

• zainteresowanych branżą automotive 

• osób lubiących wyzwania 

• komunikatywnie posługujących się językiem angielskim  

• znających programy Autocad lub Solidworks 

• biegłych w obsłudze komputera 

• dyspozycyjnych – 40 godzin tygodniowo 

 

 

 
Co oferujemy. 

• wynagrodzenie płatne przez cały czas trwania stażu 

• miejsce odbywania stażu: Starachowice 

• długość stażu - do 6 miesięcy  

• przyjazną atmosferę pracy 

• wsparcie opiekunów i profesjonalistów w swoich 

dziedzinach 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarach: 

 

- Przygotowanie Produkcji 

- NPI – nowe uruchomienia 

- Jakość 

 

Jak przesłać zgłoszenie. 

• CV prosimy kierować na email: 

 

Recruiting.poland@pkcgroup.com  

 

• Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji 

oraz CV na potrzebby obecnego procesu rekrutacyjnego 

prowadzonego przez PKC Group Poland Sp. z o.o. 

 

   

      
 


