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Dział R&D
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inżyniera.
Zakres zadań na stanowisku inżyniera w dziale R&D obejmuje:
•
Technologię Procesu Produkcyjnego
•
Optymalizację kosztów
•
Konstrukcję
•
Elektrykę
Od Kandydatów oczekujemy:
• Poszukujemy studentów zaocznych oraz absolwentów
• Zaawansowanej znajomości Ms Office (w szczególności Excel i Power Point)
• Znajomości języka angielskiego pozwalającej na codzienną komunikację
• Elastyczności, umiejętności ustalania priorytetów oraz pracy z wieloma
projektami
• Bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w
dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym
• Mile widziane doświadczenie zawodowe, praktyki i staże w firmach
produkcyjnych lub dystrybucyjnych

Nauczymy Cie:
• Projektowania nowych podzespołów i zespołów wyrobu gotowego
• Analizy i optymalizacji konstrukcji pod kątem kosztowym i procesowym
• Wytwarzania i zarządzania dokumentacją techniczną
• Nadzoru nad przebiegiem zmian inżynieryjnych
• Współpracy z zewnętrznymi kooperantami oraz innymi działami firmy
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie– 90% Naszej Kadry
Zarządzającej pozyskano w ramach struktur wewnętrznych i awansów
• Wiele wyzwań i ambitnych zadań - każdego dnia uczymy się czegoś nowego
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - pełen etat
• Atrakcyjny system premiowy – premie półroczne, Bonus finansowy na Święta
• Szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne dostosowane do potrzeb- rocznie
organizujemy ponad 200 szkoleń dla Naszych pracowników
• Przyjazną atmosferę, Prace w młodym zespole
• Możliwość korzystania z dofinansowania do benefitów: opieka medyczna,
ubezpieczenie grupowe, karta Benefit Multisport (50% dofinansowania z firmy)
• Bezpłatny dojazd z Poznania, Szamotuł, Tarnowa Podgórnego, Rokietnicy,
Czarnkowa oraz Obornik
• Jeśli zaprosimy Cię na rozmowę- poznasz firmę oraz przyszłego przełożonego.
Rekrutacja jest jednoetapowa. Po spotkaniu otrzymasz informacje zwrotną
Aplikacje (CV Imie_Nazwisko) prosimy wysłać na adres e-mail: praca.wronki@samsung.com
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883)”

