Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

staż w firmie produkcyjnej (mechatronik, automatyk, robotyk,
elektronik, elektryk, operator CNC i inne)

Firma:

Fundacja Imago

Numer oferty:

366

Data dodania:

30-05-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

Fundacja Imago

Adres

Hallera 123, 53-201 Wrocław

E-mail

anna.starostka@fundacjaimago.pl

Telefon

504 565 301

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

staż w firmie produkcyjnej (mechatronik, automatyk, robotyk, elektronik, elektryk, operator CNC i inne)
Program stażu obejmuje:
-zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
-zapoznanie się z zakładem produkcyjnym i jego działami,

Zakres obowiązków

-zapoznanie z zakresem obowiązków na stanowisku stażowym (zakres zostanie opracowany
przed wyjazdem po ustaleniu indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika),
-zapoznanie z działaniem urządzeń i narzędzi,
- wykonywanie czynności wskazanych przez koordynatora stażu,
- zapoznanie się z systemem kontroli jakości.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe

Status kandydata

absolwent/ka lub /student/ka studiów zaocznych

Obsługa komputera

1/2

Języki obce

mile widziana znajomość języka niemieckiego

Umiejętności, predyspozycje

motywacja do udziału w programie stażu zagranicznego

Warunki pracy
dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie projektu
Wymagane dokumenty

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-prac
zakładka DOKUMENTY

Forma umowy

umowa udziału w projekcie

Czas zatrudnienia

2 m-ce pobytu w Niemczech

Godzinowy wymiar pracy

8h dziennie

Data rozpoczęcia pracy

2015-08-20

Inne świadczenia

Staż jest bezpłatny. Zapewniamy pełne zabezpieczenie wyjazdu – dojazd, opiekę,
zakwaterowanie, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie, kieszonkowe.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie projektu prosimy wysyłać do 10.06.2016 na adres mailowy
anna.starostka@fundacjaimago.pl (podpisany skan)

Sposób kontaktowania się
z firmą

tel. 504 565 301, email: anna.starostka@fundacjaimago.pl
Staż organizowany jest w ramach projektu pn. "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia
zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska". Do udziału
zapraszamy osoby które nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym (absolwenci/tki lub studenci/studentki studiów zaocznych)
mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego woj. śląskiego.
Okres realizacji projektu 02.2016-01.2018.
W ramach projektu oferujemy:
1. szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs
języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne,
wsparcie psychologiczno-doradcze);
2. 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych (m.in.
mechatronik, automatyk, robotyk, elektronik, elektryk, operator CNC i inne)

Dodatkowe informacje

3. pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie,
wyżywienie, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie, kieszonkowe;
4. aktywizację zawodową po powrocie do kraju (staże, szkolenia zawodowe z certyfikatem,
pośrednictwo pracy)
5. opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
6. zaświadczenie udziału w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Korzyści dla uczestnika:
- zdobycie kwalifikacji zawodowych
- wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
- zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
- pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/jadenastaz
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