OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu:


IMI International Sp. z o. o. (IMI Hydronic Engineering)
Olewin 50A
32-300 Olkusz
www.imi-hydronic.pl

Nazwa stanowiska:


Stażysta w Dziale Jakości

Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż:




Umiejętność analitycznego myślenia,
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:






Kontrola jakościowa materiałów i komponentów przeznaczonych do produkcji
(wymiarowa, funkcjonalna, mechaniczna, zgodność atestów).
Kontrola jakościowa komponentów i wyrobów gotowych w procesie produkcyjnym.
Analiza wyników pomiarów i testów, sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli.
Przygotowywanie dokumentów reklamacyjnych na podstawie wyników przeprowadzonych
badań i testów.
Techniczna analiza reklamacji i przygotowywanie raportów 8D.

Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące):


Czerwiec – Sierpień 2017

Uwagi (np. liczba stanowisk):

1

1 stanowisko

Strona



Projekt „Projekt: staż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu:

IMI Hydronic Engineering
Nazwa stanowiska:

Stażysta w dziale Lean
Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż:

Znajomość podstawowych narzędzi lean
Zakres obowiązków:

Analiza obecnego prepływu procesu
Przygotowanie planu działań
Nadzór na Planem działań
Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące):

luty 2018 r
Uwagi (np. liczba stanowisk):


Strona

2

1

Projekt „Projekt: staż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA STAŻU 3 MIESIĘCZNEGO KRAJOWEGO

Nazwa firmy i miejsce odbywania stażu:


IMI International Sp. z o. o. (IMI Hydronic Engineering)
Olewin 50A
32-300 Olkusz
www.imi-hydronic.pl

Nazwa stanowiska:
Stażysta w Dziale Produkcji – Inżynier Procesu

Wymagania dotyczące osoby aplikującej na staż:



Mile widziana znajomość podstaw technologii lakierniczej (elektrostatyka, farba wodna)
Dobra orientacja w przestrzenna XYZ

Zakres obowiązków:




Przeprowadzenie badań powłoki lakierniczej na zbiornikach ciśnieniowych mających na
celu opracowanie dokładnej mapy powierzchni lakierniczej.
Opracowanie nowej trakcji robota i ustawień pistoletu lakierniczego przy współpracy z
Inżynierem Procesu.
Cel projektu -optymalizacja zużycia farby o 15%

Termin odbywania stażu (czas odbywania stażu min. 3 miesiące):
Czerwiec 2017- wrzesień 2017

Uwagi (np. liczba stanowisk):

3

1

Strona



Projekt „Projekt: staż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

