Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną




jeśli jesteś osobą otwartą na kreowanie efektywnego środowiska pracy
jeśli chcesz skorzystać z możliwość nauki i zdobycia doświadczenia
jeśli chcesz sprawdzić swoje predyspozycje

Program Stażowy – Zostań uczestnikiem płatnego Programu
Stażowego w Sklejka-Eko S.A.
miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego pracownika.
Od kandydatów oczekujemy:







umiejętności analitycznego myślenia
umiejętności komunikacji i współpracy w zespole
posiadanie predyspozycji bycia liderem
znajomości języka angielskiego lub niemieckiego
aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury organizacyjnej
angażowania się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności
działania

Program stażowy skierowany jest do studentów lub absolwentów kierunków studiów I i II
stopnia uczelni technicznych. Preferowane są kierunki technologia ( chemiczna technologia
drewna, mechaniczna technologia drewna, meblarstwo) oraz techniczne ( mechanika i budowa
maszyn , automatyka).
Staż w naszym przedsiębiorstwie to inwestycja w swój własny rozwój i możliwość zdobycia
wiedzy i doświadczenia z interesującej Cię dziedziny oraz wymiany wiedzy w ramach realizowanych
projektów. Podczas trwania stażu zapewnimy Ci Mentora, który będzie czuwał nad Twoim rozwojem.
Otrzymasz indywidualny plan rozwoju. Staż realizowany jest w ramach umowy o pracę. Oferujemy
stałe zatrudnienie.
Osoby zainteresowane prosimy o: zgłoszenia w formie CV oraz listu motywacyjnego, z zaznaczeniem
miejsca oraz stanowiska pracy wraz z klauzulą prosimy przesyłać na adres: Sklejka Eko S.A. Ostrów Wlkp.63-400,
ul. Reymonta 35, lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl . Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z
wybranymi osobami.
Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym Administratorowi, którym jest
Sklejka Eko S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym Administratorowi, którym
jest Sklejka Eko S.A. w celu wykorzystania w procesie przyszłych rekrutacji.
Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie https://www.sklejkaeko.pl/obowiazekinformacyjny/.
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