SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS POLSKA (ENCAPSULATION) SEKURIT HANGLAS POLSKA
(ENCAPSULATION) ZATRUDNIA INŻYNIER PROJEKTU NA UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY
NIEOKREŚLONY.
Data : 21/06/2016
Numer Referencyjny : 532789-14181270
Rodzaj umowy : Umowa na czas nieokreślony
Lokalizacja : Zary 68-200, PL
Czas trwania zamówienia : Nieokreślony
Poziom wykształcenia : Dyplom magistra
Doświadczenie zawodowe : 1-2 lata
Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.

Saint-Gobain Sekurit jest producentem szyb do samochodów i pojazdów transportowych, prowadzącym
działalność w dwóch zakładach produkcyjnych: w Dąbrowie Górniczej i Żarach (Kunice). Saint-Gobain
Autover, zlokalizowany w Łodzi, jest częścią SGSHP i działa na rynku części zamiennych. Firma dostarcza
produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej. Dla kierowców i ich pasażerów oznacza to po prostu
doskonałe wrażenia z jazdy, większy komfort oraz bezpieczeństwo.
Opis Pracy :
Czym się będziesz zajmował/a na tym stanowisku?
Prowadzeniem projektów inwestycyjnych
Tworzeniem specyfikacji technicznej i zapytań ofertowych
Kontaktem z dostawcami
Weryfikacją ofert pod kątem technicznym
Nadzorem nad realizacją inwestycji oraz jej dokumentacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.
Pozadany profil :
Czego oczekujemy?
Wykształcenia wyższego technicznego
Doświadczenia minimum 2 -letniego na podobnym stanowisku (w Dziale Utrzymania Ruchu lub Inwestycji)
Dobrej znajomości programu AutoCAD oraz pakietu MS Office
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu projektami Komunikatywnej znajomość języka
angielskiego
Umiejętności pracy w zespole
Sumienności oraz samodzielności
Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/14181270

