Volex Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy specjalizuje się w produkcji wiązek kablowych dla globalnych klientów z
branży telekomunikacyjnej, medycznej i przemysłowej.
Zatrudniamy ponad 300 pracowników. Nasz System Zarządzania jest zgodny z międzynarodowymi standardami:
Zarządzanie Jakością ISO 9001, Zarządzanie Środowiskiem ISO 14001 oraz System Zarządzania Jakością dla wyrobów
medycznych ISO 13485.
Naczelną wartością Volex Poland jest orientacja na jakość oraz terminowość produktów
i usług. Dzięki niej osiągamy satysfakcję Klientów, gwarantującą rozwój naszej firmy.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Studenta/Studentkę na umowę zlecenie do:

Wsparcia w Dziale Zakupów
i Planowania Produkcji (prace pomocnicze)
LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ-FORDON
DOBRY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ Z FORDONU I CENTRUM MIASTA.
NP. AUTOBUSEM - LINIA: 74 (BRDYUJŚCIE), 65 (DWORZEC AKADEMIA)
ORAZ 89/83 (FORDOŃSKA-TRAKTORZYSTÓW)
Kluczowe zadania:
 aktualizowanie danych w systemie,
 rozsyłanie zapytań do dostawców,
 analiza danych związanych z dostępnością materiałową,
 wsparcie kupców operacyjnych w bieżących zadaniach.
Wymagania –Dołącz do nas jeśli:
 masz status studenta,


znasz język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym, mile widziane w stopniu średniozaawansowanym,



posiadasz praktyczną znajomość obsługi komputera (MS Office szczególnie MS Excel, bazy danych),





potrafisz dobrze i odpowiedzialnie zorganizować swoją pracę
jesteś zmotywowany/-a do nauki

z łatwością nawiązujesz nowe kontakty i lubisz pracować w grupie.

Zapewniamy:
 umowę zlecenie,
 poznanie specyfiki pracy kupców i planistów w Volex Poland,




zdobycie praktycznej wiedzy i zagadnień związanej z działem Zakupów i Planowania,
nawiązanie kontaktów zawodowych w firmie międzynarodowej.
wolne weekendy, praca (pon.-pt.)

Zainteresowany/-a ?
APLIKUJ --> rekrutacja.bydgoszcz@volex.com
Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.09.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Więcej informacji znajdziesz na: www.volex.pl

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych przez Volex Poland Sp. z o.o. 85-790 Bydgoszcz, ul. Podłużna 11-13, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Volex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej 1113. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 21 § 1 i 4
Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f RODO. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

