www.grupoantolin.com
ANTOLIN SILESIA Sp. z o.o. należy do koncernu Grupo Antolin, jednego z największych producentów
wnętrz samochodowych na rynku międzynarodowym. 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.

TWORZYMY WNĘTRZA MOTORYZACJI
W Antolin Silesia w Strzelinie produkujemy elementy drzwi dla klientów takich marek m.in jak: FORD,
Mercedes, Toyota, Volvo, Skoda, VW.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na płatną praktykę/staż w zakresie:
LOGISTYKI
Miejsce pracy: Strzelin
Pracownicy są dla nas kluczową wartością, dlatego oferujemy:







Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, multisport,
dofinansowanie dojazdów do pracy, imprezy integracyjne, środki z ZFŚS, premia wakacyjna,
świąteczna i roczna, kantyna firmowa 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 oraz w szkoleniach zarówno w ramach
grupy Antolin, jak i w szkoleniach zewnętrznych. Poprzez rozwój kompetencji naszych pracowników
jesteśmy bardziej efektywni,optymalizujemy zasoby i wnosimy know-how naszych specjalistów do
rynku.
Umowa stażowa przez okres 3m-cy, następnie możliwość współpracy w oparciu o umowę o pracę na
stanowisku Młodszy Specjalista ds Logistyki.

Co będzie należało do Twoich obowiązków?


obsługa logistyczna projektów, w tym:

 wsparcie specjalistów ds. logistyki w zakresie bieżących kontaktów z klientem
 zapewnienie dostępności materiałów, komponentów i opakowań


udział w doskonaleniu procesów logistycznych

Jakie stawiamy wymagania?








wykształcenie minimum średnie
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, MS Excel
samodzielność, logiczne myślenie
umiejętność pracy w zespole
kreatywność, chęć zdobycia nowych doświadczeń.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą :
„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.”
Adres do aplikowania: rekrutacja@grupoantolin.com
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

