Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Trutnově

nabízí budoucnost, pojďte ji tvořit s námi!
Z aktuální nabídky
pracovních míst:
Dělnické pozice:
 Elektronik
 Mechanik údržby
 Operátor výroby
 Seřizovač

Jsme Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Trutnov. Jsme členem koncernu Continental AG. Jsme jedním z předních dodavatelů v automobilovém průmyslu. Jako
vedoucí partner mezinárodního automobilového průmyslu celosvětově přispíváme k bezpečnejší a pohodlnejší mobilitě každého z nás. Díky naší kvalifikaci, výrobkům a službám zlepšujeme
bezpečnost, pohodlí a požitek z jízdy. Dodávka vysoce výkonných výrobků a služeb našim zákazníkům je to, co nás motivuje
ve všech oblastech podnikání. Kombinace technologických, ekologických, ekonomických a personálních aspektů naší práce je
to, čím se Continental odlišuje – výkon je naší vášní.
Závod Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Trutnov tvoří 2 výrobní divize, ve kterých se zabýváme výrobou
dieselových a benzínových systémů, ventilů pro recirkulaci výfukových plynů, a elektro mechanických akčních členů. V Trutnově
sídlí i unikátní centrum výzkumu a vývoje. Zde vyvíjíme nové
typy turbodmychadel se zaměřením na moderní „downsizované“ benzínové motory a nové typy vysokotlakých naftových
vstřikovacích čerpadel či commonrailu. Konstrukce, testování,
analýza – vše společně v jedné lokalitě. Kvalita výrobků a spokojenost zákazníků nám umožňuje dynamický rozvoj a spolupráci
na nových projektech.
Neustále rosteme a Vy můžete s námi. Vyberte si z naší nabídky aktuálních pracovních pozic nebo studentských stáží.

Kontakt:
Ing. Veronika Jirmannová
Tel: +420 499 908 103, Mobile: +420 730 811 205
E-Mail: veronika.jirmannova@continentalcorporation.com

Technicko-hospodářské pozice:
 Inženýr / manažer kvality
 Projektový manažer
 Test inženýr
 Výrobní plánovač / inženýr

Studentské stáže/brigády:
 Trainee programy v oblasti R&D,
výroby, logistiky

Kontakt:
Ing. Anežka Havrdová
Tel: +420 499 908 101, Mobil: +420 724 978 945
E-Mail: anezka.havrdova@continentalcorporation.com

Nabízíme:
· Možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového
průmyslu
· Zajímavou práci v nadnárodní společnosti
· Studentům VŠ nabízíme spolupráci v trainee programu
s možností uplatnění po ukončení studia
· Rozvoj, stabilitu a jistotu
· Moderní pracovní prostředí a práci s nejnovějšími
technologiemi
· Motivující systém odměňování a benefitů (5 týdnů
dovolené, Motivační bonus, rodinný program, volnočasové
benefity, jazykové kurzy a další)

Více informací a přehled aktuálních pracovních pozic naleznete na
http://www.continental.jobs.cz/
nebo navštivte naše facebookové stránky.

