Praktyki w Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o (poprzednia nazwa Rolls-Royce Poland)
Lokalizacja: Gdynia
Kandydat na praktyki to osoba z:






Umiejętnością czytania rysunku technicznego, w tym weryfikacją rysunku z rzeczywistym elementem
Znajomością przyrządów pomiarowych
Znajomością technik weryfikacyjnych i naprawczych
Znajomością zasad działania produktów: napędów morskich, śrub nastawnych, sterów strumieniowych, sterów
azymutalnych
Znajomość języka angielskiego, w zakresie słownictwa technicznego będzie dodatkowym atutem

Czas praktyk:
4 tygodnie, dostępność 30 godzin tygodniowo w standardowych godzinach pracy (między 8:00 a 14:00).
Co oferujemy:






Zdobycie praktycznego doświadczenia w międzynarodowej organizacji m.in.
poznanie budowy i zasady działania sterów strumieniowych
uczestnictwo w procesach naprawczych steru strumieniowego
poznanie pracy warsztatu serwisowego
Praca z narzędziami specjalistycznymi
Wsparcie doświadczonych pracowników
Przyjemną atmosferę praktyk

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Jeśli zainteresowało Cię to ogłoszenie, wyślij CV z tematem maila:
Praktyki, Gdynia, na adres: recruitment.cee@km.kongsberg.com do 19 kwietnia 2019.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się najpóźniej do 24 kwietnia 2019.
Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszej tury praktyk: 13 maja 2019.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogloszeniu. /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/.
Administratorem danych jest Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej
zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody
w każdym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: recruitment.cee@km.kongsberg.com
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