CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu
telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście
Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 49.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur na całym świecie.
W listopadzie 2018 roku CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS Polska zajął I miejsce w konkursie „Pracodawca –
organizator pracy bezpiecznej” oraz został wpisany na Złotą Listę Pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy.
Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C.
Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osoby na:

STAŻ W DZIALE DUR
(MIEJSCE PRACY: STRYKÓW)

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:





Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń wspólnie z doświadczonym technikiem automatykiem
Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami
Pomoc przy modernizacjach, usprawnieniach automatycznych, elektrycznych

CZEGO OCZEKUJEMY:








Wykształcenia średniego technicznego (profil: elektronika, automatyka, mechatronika)
Podstawowej znajomości sterowników PLC (programowanie, diagnostyka)
Podstawowej wiedzy na temat falowników (parametryzacja, diagnostyka)
Znajomości obsługi pakietu MS Office
Uprawnienia SEP do 1kV – jako dodatkowy atut
Umiejętności pracy w zespole
Doświadczenia w pracy w zakładzie produkcyjnym – mile widziane

CO OFERUJEMY:








Zatrudnienie w międzynarodowym środowisku na podstawie umowy o pracę na pełen etat
Pracę u boku doświadczonych techników oraz inżynierów automatyków
Wsparcie w kreowaniu ścieżki rozwoju osobistego
Pakiet świadczeń socjalnych (wczasy ,,Pod Gruszą’’, świadczenie świąteczne ,,Mikołaj’’)
Bezpłatną opiekę medyczną
Dofinansowanie do karty MultiSport Plus oraz do posiłków
Bardzo dobrą atmosferę w pracy

INFORMACJE DODATKOWE:


Praca w systemie 3-zmianowym

Prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku APLIKUJ lub przez stronę https://corningjobs.corning.com
nr oferty 36493

Uprzejmie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje

Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą Smolicach dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy dodatkowo o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą Smolicach dla
potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

