
Staż w Dziale HR 
Miejsce pracy: Lear Corporation Poland II,  Legnickie Pole 

Lear Corporation jest wiodącym dostawcą komponentów (Tier 1) dla wszystkich największych producentów samochodowych na świecie. Zajmuje się produkcją siedzeń oraz systemów elektrycznych i 
elektronicznych dla branży motoryzacyjnej. Zakłady Lear Corporation zlokalizowane są w 36 krajach na 6 kontynentach, a główna siedziba mieści się w USA w Southfield w stanie Michigan. 
W 2013 roku firma uzyskała sprzedaż rzędu ponad 16,2 miliardów dolarów, co pozwoliło jej uplasować się na 187 miejscu firm wyszczególnionych na liście Fortune 500. Akcje Lear są notowane na Nowojorskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem [LEA]. Kluczem do sukcesów firmy są pracownicy, których Lear zatrudnia ponad 122 tysiące na całym świecie. W Polsce Lear Corporation posiada 5 zakładów 
produkcyjnych oraz 2 centra R&D, w których zatrudnia ponad 10 000 pracowników. Główna siedziba firmy mieści się w Tychach, pozostałe oddziały zlokalizowane są w Jarosławiu, Mielcu i Legnicy. 
W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

PUT YOUR SKILLS TO BETTER USE: 
If you desire a challenging work environment and want an opportunity to grow, please submit your CV to PLEASE ENTER YOUR 
E-MAIL . Learn more about us at www.lear.com 

ELECTRICAL 

Osoby  zainteresowane prosimy o złożenie CV w Dziale Personalnym  lub aplikując przez formularz tu. 
 

W CV prosimy wpisać: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących, jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29.08.1997r (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie. 

SEATING 

Poszukujemy Stażystów, którzy: 
•posiadają wykształcenie co najmniej średnie (studenci studiów ekonomicznych mile widziani) 

•skrupulatnych, dokładnych, lubiących pracę z dokumentacją  

•zainteresowanych obszarem kadrowym 

•chcących poznać pracę działu personalnego od podszewki 

 
Zadania: 
•zakładanie teczek osobowych, kompletowanie dokumentów 

•selekcja aplikacji na stanowiska stażowe i produkcyjne, publikacja ogłoszeń 

•administrowanie dokumentacją wewnętrzną zgodnie z procedurami 

•archiwizowanie dokumentacji 

•rozliczanie pracowników z kart obiegowych 

•porządkowanie dokumentacji związanej z czasem pracy 

 
Oferujemy: 
•płatny staż trwający 12 miesięcy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie produkcyjnym w Legnicy 

•dofinansowanie do posiłków w firmowej stołówce 

•pracę w zespole profesjonalistów 

 
 
 
 

https://lear-openhire.silkroad.com/epostings/index.cfm?fuseaction=app.jobinfo&jobid=1059&company_id=17015&version=9&source=ONLINE&JobOwner=992425&startflag=1

