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 PRODUKCJI
Jeżeli:







posiadasz tytuł inżyniera/jesteś studentem Politechniki lub Wyższej Szkoły Inżynierskiej na kierunku Mechanika i
Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dobrze znasz język angielski (w mowie i piśmie),
potrafisz obsługiwać komputer i MS Office (w szczególności Excel).
potrafisz czytać dokumentację techniczną
umiejętnie wyciągasz wnioski na podstawie przeprowadzonych testów i badań
posiadasz podstawową wiedzę z zakresu metrologii warsztatowej

Dodatkowym atutem będzie, jeśli:


potrafisz obsługiwać programy 3D

Masz szanse:





zapoznać się z procesami produkcyjnymi
zdobyć doświadczenie
uczestniczyć w programie sugestii pracowniczych Kaizen
pochwalić się kreatywnością, czego rezultatem może być zatrudnienie

Zadania:







pomoc przy systemie utrzymania ruchu
przegląd i uzupełnianie i tworzenie bazy narzędzi SV
tworzenie macierzy powiązań narzędzi z produktem
weryfikacja planów kalibracji i przeglądów
aktualizacja dokumentacji
udział w projekcie usprawniającym działanie produkcji

Oferujemy:







możliwość odbycia płatnej praktyki 1 miesiąc w okresie czerwiec-sierpień
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 PRODUKCJA.
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)”.

