
 
 
GDY UŁAMKI SEKUND DECYDUJĄ O LUDZKIM ISTNIENIU, ROBIMY WSZYSTKO, ABY JE RATOWAĆ 

Autoliv jest czołowym dostawcą systemów bezpieczeństwa do samochodów osobowych. Odbiorcami produktów firmy są 
wszyscy liczący się na świecie producenci aut, między innymi, Mercedes, Volkswagen, BMW, Opel, Ford czy Hyundai 

Autoliv w Polsce to w tej chwili trzy zakłady: jeden w Oławie zajmujący się projektowaniem i produkcją części tekstylnych 
poduszek powietrznych oraz dwa zakłady usytuowane w Jelczu-Laskowicach - jeden produkujący pasy bezpieczeństwa oraz 
drugi - powstały w 2010r. i zajmujący się wytwarzaniem kompletnych poduszek powietrznych. 

Pasją i misją Autoliv jest ratowanie ludzkiego życia, a realizację tych celów firma powierza doskonale wyszkolonej i kreatywnej 
kadrze. Jeśli dobro innych ma dla Ciebie znaczenie, odnajdziesz się w zespole Autoliv. Do naszego zakładu Poduszek 
Powietrznych w Jelczu-Laskowicach poszukujemy obecnie osób na stanowisko:  

STAŻYSTA W DZIALE 
LOGISTYKI                               

 
Miejsce pracy : JELCZ-LASKOWICE 

Numer referencyjny: Lstaż 08/2015 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, KTÓRE OBEJMĄ OSOBY ZATRUDNIONE NA TYM STANOWISKU: 
 

 udział w procesie związanym ze sprzedażą i zakupami wewnątrz korporacji  

 weryfikację faktur pod kątem ich gotowości do płatności 

 wypełnianie raportów, uzupełnianie baz danych 

 kontrola procesu zamawiania i wysyłania komponentów do testów 

 kontakt z dostawcami w celu potwierdzenia statusu złożonych zamówień oraz 
komunikowanie ewentualnych zmian wynikających z zapotrzebowania 
 
 
 

AUTOLIV POLAND OFERUJE: 

 Pracę w koncernie, który daje duże możliwości rozwoju  

 Wyróżniającą się, niepowtarzalną i bardzo przyjazną atmosferę pracy w szwedzkiej kulturze 
organizacyjnej 

 Możliwość poznania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w branży automotive safety 
 

NASZE OCZEKIWANIA: 

 Wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku studiów 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację                 

 Znajomość MS Office (w szczególności Excel) 

 Cechy osobiste takie jak: zdolności organizacyjne, dokładność, otwartość 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
 

lukasz.sokolowski@autoliv.com 
 

W TYTULE WIADOMOŚCI PROSZĘ WPISAĆ NUMER REFERENCYJNY Lstaż 08/2015 

Na przesłanych dokumentach prosimy dopisać następującą klauzulę: Wyrażam 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, D.U. nr 133, poz. 883).Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 
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