Chciałam przedstawić ofertę współpracy dla absolwentów kończących szkołę.
Obecnie prowadzimy rekrutacje do szkółki zakładowej tzw. TE Academy.
Poszukujemy osób na 2 stanowiska:
Obsługo-ustawiacz wtryskarek
Obsługo-ustawiacz pras
Poniżej opis jak wygląda proces w firmie.

Rekrutacja:
Rekrutacja do Akademii jest dwu etapowa:
1 Etap testy pisemne sprawdzające predyspozycje kandydatów min. Motywację,
widzenie przestrzenne, stres, predyspozycje techniczne. Nie sprawdzamy wiedzy z
zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych lub tłocznictwa. Czas trwania ok 3h

2 Etap rozmowa kwalifikacyjna. W rozmowie bierze udział rekruter, kierownik
Akademii, trenerzy z wydziałów oraz mistrzowie. Kandydat jest pytany o swoje
doświadczenia zarówno w szkole jak i pracy (jeśli dotyczy)

Warunki zatrudnienia:
Wybrani przez nas kandydaci są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
Pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące, kolejna na czas określony
Stawka podczas szkolenia to najniższa krajowa tj. 1850zł

Warunki nauki/szkolenia
- Czas nauki w Akademii maksymalnie 3 lata
- Szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
- Nauka odbywa się pod nadzorem doświadczonego Trenera

- Zajęcia są teoretyczne i praktyczne. Im dłużej trwa nauka tym jest więcej zajęć
praktycznych
- Zajęcia odbywają się na wydziale produkcyjnym gdzie docelowo Uczniowie będą
pracować
- Każdy Uczeń otrzymuje materiały szkoleniowe
- Podczas szkolenia odbywają okresowe oceny postępów Uczniów â są to
oceny z wiedzy teoretycznej i praktycznej
- Ukończenie Akademii następuje w momencie potwierdzenia swoich kompetencji
i zdaniu egzaminów tzw. zawodowych. Uczniowie kończący naukę uzyskują
stanowisko Młodszy obsługo-ustawiacz wtryskarek lub Młodszy obsługoustawiacz pras

W załączniku przesyłam ogłoszenie rekrutacyjne oraz krótką informacje na temat
TE Academy.

Jeśli byłaby duże zainteresowanie Naszą ofertą powiedzmy z 20 osób, to jesteśmy
w stanie takie testy przeprowadzić u państwa w szkole.

Proszę o informację czy absolwenci będą zainteresowani wzięciem udziału w
procesie rekrutacji.

Magdalena Brzozowska
Kierownik Projektu TE Academy

Obecnie prowadzimy rekrutację zewnętrzną do
Szkółki doskonalącej w zawodach ustawiacz wtryskarek (wtryskarki) i ustawiacza
pras (tłocznia)
Zatrudnienie obejmuje zdobycie doświadczenia w wyżej wymienionych zawodach.
Obowiązki:
- Nauka pod okiem doświadczonych pracowników/trenerów zawodu ustawiacza maszyn wtryskowych (3
wakaty) oraz ślusarza tłoczników (2 wakaty).
Poszukujemy:
- Absolwentów szkół technicznych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) mile widziane zawody: klasy o
profilu mechanicznym, automatycznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, szlifierskim, ślusarskim.
- Osób mających predyspozycje techniczne (niekoniecznie absolwentów szkół), które są zdecydowane do
praktycznej nauki,
- Kandydatów posiadających podstawową wiedzę techniczną,
- Znających rysunek techniczny,
- Gotowych do rozwoju i przyswajania wiedzy,
- Zmotywowanych do pracy,
- Gotowych do pracy w systemie zmianowym.
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (3 - ustawiaczy maszyn
wtryskowych/wtryskarki, 2 ustawiaczy pras/tłocznia), zatrudnienie od 01.05.2016,
- Stałość zatrudnienia w okresie kształcenia (od 1-3 lat), oraz po ukończeniu szkolenia przy pozytywnej
ocenie kandydata,
- Przygotowanie do zawodu ustawiacza maszyn wtryskowych oraz ustawiacza pras,
- Zdobycie wiedzy i doświadczenia w najbardziej pożądanych zawodach na bydgoskim rynku pracy.
Oferujemy:
- umowę o pracę,
- pracę w międzynarodowej korporacji z możliwością rozwoju i poszerzania wiedzy,
- pracę w oparciu o najnowsze technologie,
- pracę w dynamicznym, przyjaznym zespole.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji oraz innych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. oraz podmioty Tyco Electronics Corporation,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm."

Zainteresowanych kandydatów, prosimy
przesłanie CV i listu motywacyjnego do Działu Kadr
e-mail: hrpol@te.com w temacie wpisując nazwę stanowiska: Akademia TE/ustawiacz wtryskarek lub

Akademia TE/ustawiacz pras

