Faurecia jest globalnym liderem branży motoryzacyjnej. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w
trzech kluczowych dziedzinach: fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin oraz wnętrzach samochodowych. Działamy w 34 krajach
tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 30 ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie.
W Polsce Faurecia jest obecna od 1997 roku. W 9 zakładach produkcyjnych (Grójec, Jelcz Laskowice, Gorzów Wielkopolski, Legnica i Wałbrzych) oraz
centrum R&D zatrudniamy dziś już blisko 9000 pracowników
Nowe trendy oraz oczekiwania użytkowników samochodów zmieniają dzisiejszą branżę motoryzacyjną. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom
technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy.
Take a seat, drive with us!
Aktualnie poszukujemy ambitnych, energicznych kandydatów na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. Jakości - Stażysta
Miejsce Pracy: Gorzów Wlkp.
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W zamian za zaangażowanie oferujemy:

ukończone bądź dobiegające końca studia wyższe
(preferowane inżynieria)
biegłą znajomość obsługi komputera (w szczególności
programu Excel),
dobrą znajomość języka angielskiego,
prawo jazdy kategorii B,
gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy (8h),
otwartość na zmiany i chęci podejmowania nowych
wyzwań,
komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole.
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umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet opieki
medycznej,
zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym
koncernie z branży motoryzacyjnej,
intensywny proces szkolenia zawodowego
przygotowujący do samodzielnej pracy na
stanowisku,
miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym
zespole.

Prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na adres
e-mail : gorzow.rekrutacja@faurecia.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przez Faurecia Automotive Polska S.A., Faurecia Gorzów
S.A., Faurecia R&D Center S.A., Faurecia Legnica S.A., Faurecia Wałbrzych S.A. na potrzeby prowadzonych przez te podmioty obecnych i przyszłych
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

