ZNASZ BIEGLE

ANGIELSKI?
JESTEŚ ABSOLWENTEM TECHNICZNEGO

KIERUNKU DO 2 LAT PO STUDIACH?

POTRAFISZ

ANALITYCZNIE

MYŚLEĆ?

POSIADASZ PODSTAWOWĄ

ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE?

JESTEŚ GOTÓW ZAMIESZKAĆ
W DANII PRZEZ 6 MIESIĘCY?

DOŁĄCZ DO NAS!
Staż dla absolwentów w LiNA Medical
LiNA Medical to rma duńska specjalizująca się w opracowaniu
innowacyjnych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze produktów
dla ginekologii. Jednostki LiNA Medical zlokalizowane są
w różnych krajach na całym świecie, m.in. w Danii, Szwecji,
Norwegii, Finlandii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Niemczech
oraz USA.

LiNA Graduate Program to 2-letni, płatny program
rozwojowy, którego celem jest przygotowanie Cię
do objęcia samodzielnego stanowiska w ramach
wybranego obszaru w LiNA Medical Polska.

PRZEBIEG REKRUTACJI

PRZESŁANIE CV

TEST
ONLINE

ROZMOWA
TELEFONICZNA

ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA

UDZIAŁ
W PROGRAMIE

ZBUDUJ Z NAMI

SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
LiNA Medical to skandynawski styl pracy oraz innowacyjne projekty realizowane w międzynarodowym środowisku. Będziesz pod opieka najlepszych
specjalistów LiNA Medical. Stając się członkiem
zespołu zgłębisz wiedzę i zdobędziesz doświadczenie w wielu obszarach związanych z branżą
medyczna. Udział w projektach o różnej tematyce
i zakresie pozwoli Ci na wybór odpowiedniej dla
Ciebie ścieżki kariery.

PRZEBIEG PROGRAMU

JAKOŚĆ
Dowiesz się
jak zwalniać
komponenty do
produkcji oraz
wyroby gotowe
na rynek.
Weźmiesz udział
w tworzeniu
procedur
jakościowych.

ŁAŃCUCH
DOSTAW
Dowiesz się
jak kupujemy
i dostarczamy
materiały do produkcji.
Poznasz procesy
magazynowania
surowców i wyrobów
gotowych oraz
dystrybucji naszych
produktów.

Aplikuj już dziś!
rekrutacja@lina-medical.com

PRODUKCJA

R&D

OCENA

ZATRUDNIENIE

Nauczysz się
wszystkiego o tym, jak
powstają produkty
LiNA Medical
– od pobierania
komponentów, poprzez
montaż, wypełnianie
dokumentów
produkcyjnych, aż po
wytworzenie gotowego
produktu.

Poznasz
jak pracuje dział
projektowy,
tworzący wyroby
medyczne.
Otrzymasz szansę,
by uczestniczyć w
jednym z projektów.

Będziesz poddany
indywidualnej ocenie.

W końcowej fazie
programu, w oparciu
o Twoje oczekiwania
oraz informacje zwrotne
od kierowników,
zaproponujemy Tobie
zatrudnienie
w jednym z wybranych
przez Ciebie działów.

W razie pytań skontaktuj się z nami
+48 61 222 21 21

Więcej informacji na stronie:
www.lina-medical.pl

