
Oferta: staż: Junior Project Engineer / Creative
Engineer

Data oferty: 21-11-2022
Data ważności: 11-12-2022

Nr referencyjny: 8673/22/S
Nazwa firmy: Vicim Poland sp. z o.o.

Opis: Firma Vicim jest częścią Visscher-Caravelle Automotive Group. To międzynarodowy producent części dla
przemysłu motoryzacyjnego, specjalizujący się w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Racjonalizatorskie rozwiązania w obszarze organizacji produkcji, wysoka wydajność, nowoczesne
systemy wspomagające zarządzanie (SAP, EDI) pozwalają na ciągłe umacnianie silnej pozycji Firmy na
rynku.
Światowe zespoły projektowe oraz kompleksowe zadania stwarzają idealne warunki do rozwoju kariery.
Międzynarodowy i multidyscyplinarny charakter naszej firmy sprawia, że jesteśmy jednym z wiodących
przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej.

Stanowisko: Junior Project Engineer / Creative Engineer
Kategoria stanowiska pracy: Grafika / Plastyka / DTP / Konserwacja zabytków, Technika / Technologia / Inżynieria /

Telekomunikacja / Astronomia
Typ pracy: staż

Rodzaj umowy: umowa stażowa
Forma świadczenia pracy: hybrydowa

Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń
Obowiązki: współpraca przy kreowaniu koncepcji wyrobu na bazie wytycznych Klienta

przygotowanie graficzne wyrobu
przygotowanie CAD wyrobu [Solidworks/Catia/inne]
pogodzenie ograniczeń technologicznych z koncepcją wyrobu
uczestnictwo w wideokonferencjach i konsultacjach z Klientem

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
- nauki techniczne
- nauki o sztuce
Kierunki studiów:
- chemia
- inżynieria środowiska
- Technologia Chemiczna
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Mechatronika
- inżynieria materiałowa
- Technika rolnicza i leśna
- inżynieria obliczeniowa
- Chemia Nowoczesnych Materiałów
- Sztuki nowoczesne - Design Now!
- sztuki plastyczne
- Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Języki:
- angielski - B2 - ponadśredniozaawansowany

Warunki pracy: Czy mamy dobrą kawę i ciastka? Też mamy :)
Oferujemy Tobie pracę w ciekawym, młodym Zespole gdzie jedynym ograniczeniem będzie Twoja kreatywność !
Jaki etat? 1/2 lub 3/4 etatu
Staż jak długo będzie trwał? Min. 3 miesiące
Data rozpoczęcia stażu? od marca 2023
Czy mamy owocowe wtorki? Mamy :)

"Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie:
https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/
Jednocześnie prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biurokarier@umk.pl do 11.12.2022. W temacie prosimy podać nazwę
firmy (Vicim Poland) i stanowiska (Junior Project Engineer / Creative Engineer) , na które aplikujesz”



Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: biurokarier@umk.pl


