
Lear Corporation 

...to światowy lider w produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego, zatrudniający około 135.000 

pracowników w 35 krajach. Obecnie w Polsce Lear Corporation posiada 5 zakładów oraz 2 centra 

rozwojowe, w których pracuje łącznie około 9.000 osób. W związku z rozwojem naszej firmy 

poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Staż w Dziale Jakości 

Miejsce pracy: Legnica 

(Nr ref. SJAK/04/2017) 

Zadania: 

W zależności od obszaru, do zadań Stażysty należeć będzie: 

- wsparcie operacyjne w problemach wewnętrznych,  

- wsparcie w realizacji działań natychmiastowych w przypadku reklamacji od klienta,  

- wsparcie w komunikacji pomiędzy pracownikami produkcyjnymi a biurowymi  

- raportowanie danych z kontroli w procesie 

- przygotowywanie raportów na spotkania teamu operacyjnego  

- przygotowywanie danych do analiz bieżących problemów  

- wsparcie w analizie z zastosowaniem powszechnie stosowanych narzędzi zarządzania i zarządzania 

jakością  

- koordynowanie zwrotów od klienta 

- współpraca z Audytorami Jakości 

- koordynowanie Pomiarów / Praca na raportach pomiarowych  

 

Wymagania: 

Kwalifikacje niezbędne na tym stanowisku: 

- wykształcenie min. średnie techniczne, 

- język angielski w stopniu średniozaawansowanym (B2), 

- język niemiecki w stopni średniozaawansowanym (B2) będzie dodatkowym atutem, 

- biegła znajomość pakietu MS Office, 

- umiejętność analitycznego myślenia, 

- samodzielność, 

- umiejętność adaptacji do nowych sytuacji, 

- umiejętność rozwiązywania problemów 

 

Oferujemy: 

- płatny staż trwający 12 miesięcy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie - produkcyjnym  

w Legnicy, 

- dofinansowanie do posiłków w firmowej stołówce, 

- pracę w zespole profesjonalistów 

 

Lear Corporation Poland II, Legnickie Pole 

e-mail: rekrutacja_legnica@lear.com 

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV wraz z Listem motywacyjnym oraz klauzulą o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustaw± z dnia 29-08-1997 r., o ochronie 

danych osobowych, Dz. U Nr133, poz. 883 na poniższy adres w tytule proszę podać nr referencyjny.  

PUT  YOUR  SKILLS TO BETTER USE: 

If you desire a challenging work environment and want an opportunity to grow, please submit your 

CV in English language. Learn more about us at www.lear.com 

 


