www.grupoantolin.com
ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o. należy do koncernu Grupo Antolin, jednego z wiodących dostawców wnętrz samochodowych
na rynku międzynarodowym. Grupo Antolin jest światowym liderem w kategorii dostawców podsufitek. Oferujemy produkty
o wysokiej wartości dodanej do wyposażenia wnętrz samochodów m.in: drzwi, kokpity, konsole. Długoletnia tradycja
przemysłowa i szerokie portfolio technologii sprawiają, że jesteśmy ważnym partnerem do współpracy w branży motoryzacyjnej
na świecie.

GRUPO ANTOLIN, tworzymy wnętrza pojazdów.
W Antolin Silesia w Strzelinie produkujemy elementy drzwi dla klientów takich marek m.in jak:
FORD, Mercedes, Toyota, Volvo, Skoda, VW.

W związku z rozbudową zakładu produkcyjnego poszukujemy
kandydatów na płatny staż na stanowisku:

Stażysta/ka w dziale logistyki (płatny staż)
Miejsce pracy: Strzelin
Oferujemy:
▪ umowę – zlecenie,
▪ atrakcyjne wynagrodzenie,
▪ czas pracy dopasowany do możliwości kandydata
▪ kantynę firmową z dopłatą do posiłków
▪ przyjazne środowisko pracy, w którym szanujemy się wzajemnie, dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem
▪ środowisko pracy oparte o nowoczesne technologie
▪ rozwój kompetencji poprzez udział w ciekawych projektach.
Kluczowe zadania dotyczą:
▪ wsparcia w procesie przygotowania dokumentacji wysyłkowej
▪ pracy na podstawowych transakcjach SAP (moduł WM)
▪ wypisywania dokumentów CMR i przekazywanie kierowcom
▪ archiwizacji dokumentacji wysyłkowej
Od kandydatów oczekujemy:
▪ znajomości MS Office (Excell) w stopniu dobrym,
▪ chęci nauczenia się czegoś nowego,
▪ elastycznego czasu pracy,
▪ mile widziane podstawy SAP (nie jest wymagane),
▪ mile widziana znajomość języka obcego w stopniu podstawowym
Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z poniższą klauzulą na adres:
rekrutacja@grupoantolin.com z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Antolin Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w
Strzelinie (57-100), ul. Wrocławska 82, zwaną dalej „Administratorem” na potrzeby prowadzenia obecnego i przyszłych
procesów rekrutacji prowadzonej przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.”
Administratorem Państwa danych osobowych jest Antolin Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie (57-100) przy ul. Wrocławskiej
82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 020075399. Wszystkie informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na piśmie do Grupo Antolin Irausa, S.A (Ctra. Madrid-Irun
Km.244, 8 09007 Burgos lub na adres email: privacy@grupoantolin.com

