LiNA Medical to duńska firma produkująca innowacyjne urządzenia medyczne do
przeprowadzania operacji chirurgicznych, elektrochirurgicznych i laparoskopowych.
Nasze produkty cieszą się dużą popularnością i używane są w szpitalach na całym świecie!
W 2005 roku w Sadach pod Poznaniem otwarto oddział obejmujący, poza nowoczesną halą
produkcyjną, także globalne centrum usług wspólnych (SSC), w którego skład wchodzą działy:
obsługi klienta, finansowy, IT, zakupów, kontroli jakości, rozwoju i logistyki.

LiNA Internship Program -PRAKTYKA W DZIALE LOGISTYKI
Jeżeli:




jesteś studentem ostatniego roku WSL, UEP (Logistyka Międzynarodowa oraz Logistyka i Transport), PP (Wydział
Inżynierii Zarządzania),
dobrze znasz język angielski (w mowie i piśmie),
potrafisz obsługiwać komputer i MS Office (w szczególności Excel).

Masz szanse na:







praktyczną weryfikację oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej,
poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
poznanie systemu logistyki przedsiębiorstwa,
zapoznanie się z systemami informatycznymi wspierającymi procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
zapoznanie się ze specyfiką realizowania zadań logistycznych przez działy transportu, planowania produkcji, dystrybucji,
magazynowy oraz współpracą przedsiębiorstwa z usługodawcami logistycznymi
rozwiązywanie realnych problemów zawodowych.

Zadania:







optymalizacja procesów magazynowych oraz logistyki wewnętrznej i zewnętrznej
poprawa procesu zapewnienia jakości w logistyce
przygotowywanie zestawień i raportów
poprawa procesu wsparcia logistyki zaopatrzenia,
inwentaryzacja
wsparcie bieżącej pracy zespołu

Oferujemy:







możliwość odbycia płatnej praktyki w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia
opiekę mentora,
możliwość skonfrontowania wiedzy z praktyką,
możliwość poznania specyfiki pracy firmy / działu,
zwiększoną szansę na stałe zatrudnienie,
przewagę nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę w LiNA Group.

Osoby zainteresowane udziałem w LiNA Internship Program prosimy o przesłanie do 10 MAJA 2018 CV na adres
rekrutacja@lina-medical.com w temacie wpisując LOGISTYKA.
Szczegółowe informacje dotyczące praktyk oraz procesu rekrutacji znajdziesz na stronie www.lina-medical.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.

