Nazwa stanowiska: Praktykant Działu Jakości – Laboratorium pomiarowe
Lokalizacja:
Łódź, ul. Kurczaki 132 (Bezpośrednio pod Firmę podjeżdża autobus 52, dostępny jest również parking
dla Pracowników)

Obowiązki :





Pomiary detali, ocena jakości dostaw
Reklamacje do dostawców
Nadzór nad wadliwym towarem – strefa REK
PPM na produkcji (montaż, obróbka)

Oferujemy:







Dwu lub trzymiesięczne płatne praktyki
Udział w ciekawych projektach i zadaniach
Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realiami biznesowymi
Poznanie specyfiki pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej
Zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji
Miłą atmosferę pracy

Wymagania:





Status studenta
Preferowani studenci wydziału mechanicznego bądź kierunków: inżynieria materiałowa,
metrologia (3,4,5 rok studiów)
Wiedza z zakresu metrologii, pomiarów długości i kąta
Dobra znajomość Pakietu MS Office

Sposób aplikowania:
Aplikacje prosimy składać za pośrednictwem: www.hrsys.pl/praca/ASCO-NUMATICS
Ogłoszenie dostępne również z naszej strony internetowej: www.asconumatics.pl
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Emerson i Asco Numatics
Asco Numatics jest światowym liderem na rynku w zakresie produkcji elektrozaworów i automatyki
przemysłowej, należy do amerykańskiego koncernu Emerson, który łączy najnowsze technologie,
inżynierię i najbardziej innowacyjne rozwiązania.
Grupa Emerson to globalny lider łączący technologię i inżynierię zapewniającym innowacyjne
rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowym, komercyjnym i konsumenckim na całym świecie.
Założona w 1890 r. w St. Louis, w stanie Missouri w USA, Grupa Emerson dostarcza rozwiązania w
ramach pięciu segmentów biznesowych: Sterowanie procesami (Process Management), Automatyka
przemysłowa (Industrial Automation), Systemy dystrybucji energii/sieci zasilające (Network Power),
technologie klimatyzacyjne (Climate Technologies), oraz rozwiązania komercyjne i mieszkalne
(Commercial & Residential Solutions). W roku 2013 poziom sprzedaży wyniósł 24,7 miliardów
dolarów, a ponad 130 tysięcy pracowników zatrudnionych w 150 krajach, sprawia, że Emerson ma
zorientowaną na klienta i wyniki kulturę, w której osiągnięcia pracowników są doceniane i nagradzane.
W Zakładzie Produkcyjnym w Łodzi oferujemy ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej
się firmie zajmującej się produkcją elektrozaworów, siłowników i podzespołów do nich. Główny profil
produkcji stanowi obróbka skrawaniem i montaż.

Więcej informacji na stronie www.asconumatics.eu/pl/o-nas/praktyki-istaze.html
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