JSTE STUDENTEM
NEBO
ABSOLVENTEM?
CHCETE ZÍSKAT PRAXI BĚHEM STUDIA
NEBO UŽ HLEDÁTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
VE SVÉM OBORU?
HLEDÁTE ZAJÍMAVÉ TÉMA PRO SVOJI
DIPLOMOVOU PRÁCI?

Přidejte se ke Kautexu!
Se zhruba 6.000 zaměstnanci ve 14 zemích patříme z hlediska objemu prodejů mezi 100 největších
dodavatelů automobilového průmyslu. Jakožto ověřený a preferovaný partner našich zákazníků
vyvíjíme a vyrábíme inovativní produkty pro inteligentní palivové systémy a úložné boxy pro baterie
elektromobilů.

ABSOLVENTI – TRAINEE
PROGRAM
V rámci tohoto programu pro ABSOLVENTY VŠ
nabízíme:
• Poznání fungování mezinárodní automotive
společnosti, procesů a technologií (v rámci
programu – rotace v různých odděleních)
• Zajímavé a perspektivní PRACOVNÍ NABÍDKY (vč.
mezinárodních zkušeností) s přípravou na
budoucí role expertů a vedoucích pracovníků
• Příležitost uplatnit teoretické znalosti v praxi
(řešení skutečných problémů)
• Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• Firemní vzdělávání a kariérní růst
• Motivující finanční ohodnocení včetně firemních
benefitů

WHICH NEW CORE SKILLS
WILL WE NEED?

STUDENTI VŠ
•
•
•
•
•
•
•

V rámci této spolupráce pro STUDENTY VŠ nabízíme:
Spolupráce při studiu – PRAXE / BRIGÁDY
Možnost zpracovávat ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke spolupráci (přizpůsobení
pracovní doby, termínu nástupu či náplně práce
potřebám studia)
Spolupráce na zajímavých projektech v mezinárodní
automotive společnosti
Možnost dlouhodobé spolupráce (vč. možného
následného postupu do Trainee programu nebo
nástupu na pracovní pozici)
Profesní rozvoj (účast ve firemním vzdělávání)
Ujasnění představy o budoucím povolání (pracovní
pozice / oblast působení)
Nabídka je určena pro
AMBICIÓZNÍ STUDENTY/TKY VŠ s:

• iniciativou a aktivním přístupem k řešení problémů
• vzdělání v technickém oboru (mechatronika, robotika,
elektronika, IT apod.), product management, projektové
řízení, logistika a kvalita výhodou
• ochotou učit se a zájmem o sebevzdělávání
• komunikačními a organizačními schopnostmi
• zapálením a orientací na výsledky
• zájmem o mezinárodní mobilitu
• znalost ČJ a AJ (B1) podmínkou
Volné pozice
v Kautexu –
kautex.jobs.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila nebo máte zájem o bližší informace,
prosím zašlete Váš životopis nebo nás kontaktujte na:
mob.: +420 734 433 350, 727 967 802

e-mail: hrbohemia@kautex.textron.com
Pro více informací o firmě a nabízených benefitech sledujte www.kautex.jobs.cz

