Uśmiech
jest
również
istotnym
elementem.

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

Technolog
Twoje obowiązki.

Co oferujemy.

• Uczestnictwo we wdrażaniu procesów produkcyjnych.
• Opracowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną.
• Optymalizacja ustawień pod kątem skuteczności i wydajności
powierzonego procesu produkcyjnego.
• Rozwiązywanie problemów technologicznych powstających
w procesie produkcji.

•
•
•
•

Twój profil.
• Wykształcenie wyższe o profilu technicznym (mile widziane
kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika
i budowa maszyn, elektrotechnika, inne pokrewne.
• Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny),
niezbędna w komunikacji oraz czytaniu dokumentacji
technicznej.
• Umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Obsługa komputera - MS Office.
• Mile widziana znajomość programów: AutoCAD, SolidWorks.
• Mile widziane doświadczenie z pracy w systemie klasy ERP.
• Otwartość na naukę.
• Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej.
• Gotowość do pracy w Starachowicach

Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Udział w ciekawych, nieszablonowych projektach.
Zatrudnienie w doświadczonym i zgranym zespole.
Profesjonalizm i możliwość praktycznego wdrażania własnych
pomysłów i rozwiązań.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział
w szkoleniach, warsztatach międzynarodowych i kursach
językowych.

Jak przesłać zgłoszenie.
• CV prosimy kierować na e-mail:
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 potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego
prowadzonego przez PKC Group Poland Sp. Z o.o.

