
Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu Exide Technologies i jednym z wiodących zakładów produkcyjnych 
w grupie Exide w Europie. W Poznaniu produkujemy najwyższej jakości akumulatory dla renomowanych producentów 
samochodów. Gwarancją wysokiej jakości naszych produktów i usług są posiadane certyfikaty IATF 16949 i ISO 14001. 

Dzięki innowacyjnemu podejściu nieustannie się rozwijamy.
Tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.

Obecnie mamy ofertę bezpłatnego stażu idealną dla studentów studiów na kierunku Menadżer BHP lub 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Asystent w dziale BHP i Ochrony Środowiska

Miejsce stażu: Poznań 
Nr ref: EHS/02/2020

Wymagania:
 mile widziana znajomość języka angielskiego
 znajomość przepisów BHP
 otwartość na pogłębianie wiedzy i dynamizm w działaniu

Zadania:
 udział w projektach pozwalających na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji zadań Służby BHP
 udział w zarządzaniu magazynem odzieży roboczej
 udział w pracach grupy roboczej ds. ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych, szczególnych i uciążliwych 

w celu poprawy warunków pracy

Oferujemy:
 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku 
 serdeczną atmosferę pracy i pozytywnie nastawiony zespół

Jeśli zainteresowała Ciebie nasza oferta, prześlij do nas swoje CV wraz z nr. referencyjnym na 
adres:

rekrutacja@exide.com
EXIDE..... makes job exciting

Prosimy o składnie ofert wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Na podstawie polskich i wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych przeze mnie w CV w procesie rekrutacji na 
stanowisko Asystent w dziale BHP i Ochrony Środowiska, prowadzonej przez EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz na ich ew. przekazywanie do spółek z grupy kapitałowej EXIDE 
TECHNOLOGIES wyłącznie w związku z tą rekrutacją. Oświadczam, że: (1) dane podaję dobrowolnie, (2) poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych, ich poprawiania, 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie lub żądania ich usunięcia.


