Program Praktyk Studenckich
Jesteśmy największym w świecie producentem branŜy motoryzacyjnej. Posiadamy 67 zakładów zlokalizowanych w 27 krajach.
Słynna jakość samochodów marki Toyota i Lexus idzie w parze z innowacyjnością i systematycznym powiększaniem udziału w rynku.
PoniewaŜ chcemy umoŜliwić młodym ludziom ukierunkowany rozwój stworzyliśmy Program Praktyk Studenckich. Nasz program
skierowany jest do tych, którzy chcą się realizować poprzez udział w powaŜnych, ciekawych i trudnych przedsięwzięciach.
W chwili obecnej poszukujemy studentów uczelni wyŜszych zainteresowanych bezpłatnymi praktykami :

Praktykant w Dziale InŜynierii Jakości
Miejsce pracy: Wałbrzych
JeŜeli:
•

Masz szansę:

jesteś Studentem wyŜszej uczelni o kierunku Odlewnictwo,

•

zapoznać się z niepowtarzalną kulturą Toyoty,

Metalurgia, Obróbka skrawaniem, Mechanika i Budowa Maszyn

•

zmierzyć się rzeczywistymi wyzwaniami przy wsparciu

lub pokrewne

doświadczonego pracownika,

•

ukończyłeś min. 2 rok studiów,

•

poznać specyfikę pracy w międzynarodowej korporacji,

•

jesteś osobą ambitną, chętnie podejmującą nowe wyzwania,

•

zdobyć wiedzę i nowe umiejętności poprzez

•

lubisz pracę w zespole,

•

znasz język angielski w mowie i piśmie w stopniu

zaangaŜowanie w ciekawy projekt.

średniozaawansowanym,
•

potrafisz obsługiwać pakiet MS Office (w szczególności Excel)

Zadania:
Udział w projektach Działu, w szczególności realizacja zadań związanych

Oferujemy:
•

z:

moŜliwość odbycia praktyki w okresie od lipca do
września

•
•
•

uruchomieniem nowego projektu (wsparcie w próbach

•

moŜliwość poznania specyfiki pracy firmy / Działu,

projektowych, w tym analiza danych pomiarowych),

•

moŜliwość korzystania z zaplecza socjalnego m.in.:

wsparciem w zakresie współpracy z dostawcami (w szczególności

centrum sportowe, stołówka,

części odlewanych), w tym analiza wad dostawców,

•

dofinansowanie do kosztów utrzymania podczas praktyki

uczestnictwo w rutynowych zadaniach Działu.

•

mieszkanie słuŜbowe dla praktykantów spoza okolic
Wałbrzycha

Osoby zainteresowane udziałem w naszym Programie Praktyk Studenckich prosimy o wypełnienie formularza on-line na naszej stronie internetowej:
www.toyotapl.com lub przesłanie CV w języku polskim na adres:

Toyota Motor Manufacturing Poland
Dział Personalny Ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych
lub na adres praktykant@toyotapl.com
Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych”.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.

