
Staż w Dziale IT 
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 przesłanie na adres: rekrutacja_legnica@lear.com 
 

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 umiejętność obslugi baz danych MS SQL oraz MS Access 

• znają MS SharePoint 

• posiadają podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych 

• znają system operacyjny Windows oraz sprzęt PC 

• znają podstawy programowania i podstawy PowerShell 

• są zaangażowani i samodzielni 

 
Zadania: 
• wsparcie w rozwijaniu narzędzi w oparciu o SharePoint 

• rozwijanie baz danych w opraciu o MS SQL 

• wsparcie informatyczne użytkowników w ramach pierwszej linii wsparcia 

• instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego, rozwiązywanie zgłaszanych incydentów 

• utrzymanie i tworzenie dokumentacji technicznej 

 

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

 
 
 
 


