Autoneum is globally leading in acoustic and thermal management for vehicles. The Company develops and produces multifunctional,
lightweight components and systems for interior floor and engine bay as well as the underbody. Customers include almost all automobile
manufacturers in Europe, North &South America, Asia and Africa. Autoneum operates 53 production facilities and employs around 12 800
people in 24 countries. The Company with its headquarters in Winterthur, Switzerland, is listed on the SIX Swiss Exchange
(ticker symbol AUTN).

Czy jesteś:
- absolwentem lub studentem ostatniego roku studiów technicznych?
- masz chęć do przełożenia Twojej wiedzy na działanie?
- pasjonujesz się branżą motoryzacyjną?
- chcesz stać się częścią międzynarodowego zespołu?
- pełen/ pełna energii?
- cechuje Cię otwartość, pomysłowość, płynnie posługujesz się językiem angielskim?
- jesteś otwarta/ otwarty na podroże służbowe?

Dołącz do Autoneum, aby aby zyskac wyjątkową możliwość stania się częścią wyjątkowego projektu!
Oferujemy Ci uczestnictwo w programie dla absolwentów na podstawie umowy o pracę
- W ciagu dwóch pierwszych latach pracy będziesz nabierać doświadczenia w różnych działach
- W drugim roku pracy wyjedziesz na 3 miesiące do jednego z naszych działów funkcyjnych w Europie

Zdobądź umiejętności i wdrażaj swoje pomysły jako

Project Engineer BGEU - Postgraduate Program
Poland – Nowogard – 100%

Your responsibilities

Your qualifications

Główny cel stanowiska pracy:

Wymagania:

- działania wspierające i doskonalące w istniejących projektach

●

absolwent lub student ostatniego roku studiów technicznych

- koordynowanie działań projektowych we współpracy z innymi

●

bardzo dobra znajomość języka angielskiego

działami

●

nie jest wymagane doświadczenie

●

wiedza w zakresie inżynierii produkcji w branży

Odpowiedzialność:
- optymalizacja procesu produkcyjnego

motoryzacyjnej
●

wiedza w zakresie lean manufacturing

●

wiedza techniczna z zakresu automatyki

●

wiedza z zakresu zarządzania projektami

- zapewnienie wykonalności produkcji
- koordynowanie aktywności związanych z nowymi projektami
- przygotowanie, weryfikacja oraz modyfikacja dokumentacji

produktów i pocesów
●

- identyfikacja problemów i wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych

wiedza techniczna w zakresie: spieniania, termoformowania,
formowania na gorąco i zimno, formowania wtryskowego

