Firma EC Engineering Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

STAŻYSTA
ds. OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI OPISOWYCH
Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolska
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Prace przy przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji opisowych do pojazdów szynowych
• Prace przy formułowaniu i tworzeniu instrukcji i materiałów szkoleniowych dla środków transportu
• Pomoc w poprawnym budowaniu formy i struktury tworzonych dokumentacji opisowych, w celu stworzenia
przejrzystej i zrozumiałej treści wykonywanych materiałów
Wymagania:
• Końcowe lata studiów (3, 4, 5 rok), w zakresie dziedzin lingwistycznych
• Umiejętność i otwartość na pracę przy tekstach technicznych
• Zainteresowanie tematem tworzenia treści i budowania przekazu w tworzonych tekstach
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Umiejętność pracy zespołowej oraz chęci i predyspozycje do samodzielnego wykonywania powierzonych
zadań
Mile widziane:
•
•

Zainteresowanie tematami technicznymi
Otwartość na rozwój i samokształcenie

Oferujemy:
•
•
•

możliwość odbywania stażu w młodym dynamicznym zespole
możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy przy tworzeniu projektów elektrycznych dla środków
transportu
możliwość kontynuowania współpracy

CV prosimy przesyłać na email: aplikuj@ec-e.pl w tytule wpisując nazwę stanowiska, na które składa się aplikację.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EC Engineering sp. z o.o. z siedzib ą w Krakowie na potrzeby
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro ny osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
Istnieje możliwość uwzględnienia przesłanego CV w przyszłych rekrutacjach w przypadku dopisania do powyższej klauzuli
dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowym przez EC Engineering sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji”.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest EC Enginee ring Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii
Krajowej 28. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Spółkę. Podanie przez
Państwa tych danych jest dobrowolne. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod
adresem: http://ec-e.pl/static/IPDO.pdf

