
Staż w Dziale Logistyki: Magazyn, Opakowania 
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 tytule wiadomości wpisując Staż w Dziale Logistyki. 
 

SEATING 

Poszukujemy Stażystów, którzy: 

• są studentami lub absolwentami studiów logistycznych 

• posiadają bardzo dobrą znajomość Excela 

• potrafią swobodnie pisać i rozmawiać w języku angielskim 

• odbyli w czasie studiów praktykę lub staż w firmie produkcyjnej 

 
W zależności od obszaru, do zadań Stażysty należeć będzie: 

• rejestrowanie ruchu opakowań 

• ustalanie salda opakowań z dostawcami/odbiorcami 

• przygotowywanie raportów o stanie opakowań 

• organizowanie zwrotów i dostaw opakowań 

•  wprowadzanie zleceń transportowych do systemów i obsługa wysyłek kurierskich 

•  analiza stanów magazynowych, weryfikacja ich potencjalnych nieprawidłowości 

•  fizyczne zliczanie stanów i praca z systemem 

 
Oferujemy: 

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

• dofinansowanie do posiłków w firmowej stołówce 

• pracę w zespole profesjonalistów 
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