
Spoločnosť Continental Matador Rubber

hľadá študenta na pracovnú stáž/divízia Skúšobné centrum:

Popis pracovnej činnosti:
> príprava vzoriek gumárenských zmesí na testovanie
> testovanie fyzikálno-mechanických vlastností surovín a zmesí
> reporting výsledkov štandardizovanými postupmi

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

> študent vysokej školy (technického zamerania)
> anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni
> technické a analytické myslenie
> komunikatívnosť
> flexibilita

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu prosím kontaktujte oddelenie Personálny marketing a rozvoj.

HR kontakt: Silvia Duníková, tel. kontakt 461/2878, E-mail: silvia.dunikova@conti.sk
V prípade zaujmu o stáž prosím zasielajte Vaše životopisy do 16.5.2016 na e-mailovú adresu: silvia.dunikova@conti.sk.

Predpokladaný nástup na stáž je od 1.6. 2016, dĺžka trvania stáže 2 mesiace, študent bude pracovať prostredníctvom
dohody o briádnickej . práci študenta, pracovný čas 20 hod. týždenne v priemere.

www.slovakia.careers-continental.com I www.facebook.com/ContinentalCareer I www.continental-people.com
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