Pratt & Whitney Kalisz jest częścią globalnej United Technologies Corporation.
Spółka produkuje części do silników lotniczych dla Pratt & Whitney Canada, wiodącego
w świecie lidera dostarczającego silniki do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej
i śmigłowców. W naszej codziennej działalności kierujemy się wartościami takimi jak: doskonałość, innowacja, niezawodność, zdolność adaptacji, obsługa
klienta, prawość i odpowiedzialność. Jeśli cenisz bezpieczne, etyczne, zaawansowane technologicznie i innowacyjne środowisko pracy oraz podzielasz naszą
pasję zapraszamy Cię do naszego zespołu na stanowisko:

Metalurg / Radiolog
Miejsce pracy: Kalisz
Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie:








opracowywanie technik rentgenowskich
nadzór systemu zapewnienia jakości w zakresie ochrony radiologicznej
opracowywanie procesu technologicznego obróbki cieplno-chemicznej, lutowania oraz innych procesów
specjalnych
analiza przyczyn powstania braków i odchyłek, opiniowanie kart odchyłek, wyciąganie wniosków oraz
raportowanie do przełożonego
weryfikacja i nadzór nad aktualnością danych w systemie komputerowym w zakresie posiadanych
uprawnień
uczestnictwo w grupach projektowych mających na celu modernizację i obniżkę kosztów procesu
wspieranie wydziałów produkcyjnych od strony technologicznej w celu osiągnięcia poprawy wskaźników
jakościowych i efektywnościowych m. in. poprzez uczestnictwo w zespołach rozwiązujących problemy

Wymagania:







wykształcenie wyższe, preferowany kierunek obróbka cieplna, metalurgia, inżynieria materiałowa, chemia
komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom minimum B1)
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
umiejętność obsługi programów komputerowych – Excel, Power Point i AutoCad
znajomość rysunku technicznego
znajomość procesów technologicznych obróbki części

Od kandydatów oczekujemy również: komunikatywności, myślenia analitycznego i zdolności adaptacji
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o nadesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny)
w terminie do: 13 maja 2016
na adres: izabela.zietek@pwk.com.pl
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
Dział Rekrutacji i Rozwoju
Ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz
Tel. 667 681 857

Oferujemy: ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie będącej liderem w branży lotniczej na świecie, możliwość
doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego, możliwość uczestnictwa w unikalnym Scholar Program
(finansowanie kosztów edukacji) oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, Pracowniczy Program
Emerytalny, bogaty pakiet świadczeń socjalnych
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Elektrycznej 4a jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe kandydatów
podane w przesłanych dokumentach będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.
926) w celu przeprowadzenia ogłoszonej rekrutacji. Kandydat do pracy może wyrazić zgodę na umieszczenie przez Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. jego
danych osobowych w elektronicznej, wewnętrznej bazie danych w celu ich przetwarzania na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji. W takim
przypadku przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w elektronicznej, wewnętrznej bazie danych Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. w celu ich
przetwarzania na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji.”

