Staż w Zespole Logistyki

WABCO is a leading global supplier of technologies and services that improve the safety, efficiency and connectivity
of commercial vehicles. Originating from the Westinghouse Air Brake Company founded nearly 150 years ago,
WABCO continues to pioneer breakthrough innovations to enable autonomous driving in the commercial vehicle
industry. Today, leading truck, bus and trailer brands worldwide rely on WABCO’s differentiating technologies,
including advanced driver assistance, braking, steering and stability control systems. Powered by its vision for
accident-free driving and greener transportation solutions, WABCO is also at the forefront of advanced fleet
management systems that contribute to commercial fleet efficiency. In 2017, WABCO reported sales of $3.3 billion
and has nearly 15,000 employees in 40 countries. For more information, visit www.wabco-auto.com.
Co czeka na Ciebie w WABCO:











Płatny, długoterminowy staż w oparciu o umowę zlecenie
Cenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji
Zapoznanie się z funkcjonowaniem obszaru logistyki wewnętrznej w międzynarodowym przedsiębiorstwie
produkcyjnym
Elastyczny harmonogram, który pozwoli Ci połączyć staż ze studiami
Merytoryczne wsparcie przełożonego
Pracę w zgranym i doświadczonym zespole
Dofinansowanie do posiłków w kantynie
Przyjazne miejsce w dogodnej lokalizacji (okolice FAT)
Możliwość korzystania z terenu rekreacyjnego na terenie WABCO (siłownia, piłkarzyki, kręgle, stoły do tenisa
stołowego, boisko do piłki nożnej)
Do Twoich zadań należeć będzie:







Wsparcie Zespołu Logistycznego w codziennej pracy
Wsparcie w tworzeniu procedur i instrukcji
Wsparcie raportowania i uzupełniania baz danych
Udział w przygotowaniu planów produkcyjnych
Udział w tworzeniu dokumentacji logistycznej

To stanowisko jest dla Ciebie, jeśli:








Kończysz wyższe studia ekonomiczne (preferowane kierunki związane z Logistyką lub Zarządzaniem i Organizacją
Produkcji)
Jesteś dyspozycyjny/a co najmniej 3 dni w tygodniu
Posługujesz sie językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (język niemiecki będzie dodatkowym atutem)
Posiadasz wiedzę z zakresu logistyki produkcyjnej, w tym systemu KANBAN, JIT, RIP
Posiadasz zdolności organizacyjne, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie oraz jesteś
komunikatywny i odpowiedzialny
Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem

