Chcę do Cedo!
Grupa Cedo to zatrudniająca 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 20 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako
lider w branży przetwórstwa polietylenu.
W Kątach Wrocławskich nowoczesnym, stale rozwijającym się zakładzie, produkujemy szeroki asortyment jednorazowych
produktów dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

W związku ze zmianami i nowymi projektami w fabrykach CeDo Polska poszukujemy osoby na :

Staż – Dział Wsparcia Biznesu
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie, Wrocław (okolice)

Jaki stawiamy przed Tobą cel?

Czego oczekujemy od Ciebie?

Wsparcie zespołu w projekcie optymalizacji
opakowań.

Jesteś absolwentem studiów 5-letnich,
licencjackich lub studentem 4 lub 5-go roku studiów
wyższych.

Współudział w tworzeniu baz danych specyfikacji
produktu.

Myślisz analitycznie.

Zbieranie i analizowanie informacji.

Jesteś samodzielny i dobrze zorganizowany.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi.

Znasz język angielski umożliwiający swobodną
komunikację.
Pracujesz swobodnie w programie Excel.

Co oferujemy Tobie?

Jesteś dyspozycyjny co najmniej 3 dni w tygodniu.

Płatny, półroczny staż z możliwością kontynuacji współpracy.
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie w obszarze rozwoju i wdrażania
produktu.
Udział w interesujących projektach we współudziale profesjonalistów.

Co zyskujesz:
możliwość rozwoju zawodowego poprzez
praktyczne wdrożenia, prowadzenie
projektów, szkolenia wewnętrzne oraz
zewnętrzne;

zatrudnienie na umowę zlecenie;

wynagrodzenie zgodne
z kwalifikacjami i
kompetencjami;

pracę w dynamicznym, przyjaznym
zespole, który tworzy wartościowe
środowisko pracy.

Jeśli oferta pracy z nami Ciebie zainteresowała prosimy o przesyłanie CV.
Martyna.budas@cedo.com
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

