
Chętny? Aplikuj już dziś!!     recruiting.poland@pkcgroup.com 
Więcej informacji:     41/260-88-03 

   

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW 
TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH  

I LOGISTYCZNYCH  
Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie 
pracę w okresie letnim (lipiec – wrzesień) 
możliwość zdobycia cennego doświadczenia w działach:  

- Przygotowanie Produkcji  
- Logistyka 
- Dział techniczny  

 bardzo dobrą atmosferę pracy  

 
 PKC GROUP jest   
 globalnym dostawcą   
 wiązek elektrycznych  
 i zintegrowanych  
 systemów  
 elektronicznych. 
 Oferuje wysokiej  
 jakości, szeroko  
 zindywidualizowane  
 rozwiązania dla  
 międzynarodowych  
 klientów, od projektu  
 do produktu 
 końcowego.  
 Od 45 lat PKC jest  
 uznanym dostawcą  
 dla przemysłu  
 motoryzacyjnego. 
   
ww.pkcgroup.com 

Interesuje Cię działanie globalnego koncernu?? 
Chcesz wiedzieć jak teoria funkcjonuje w praktyce?? 

Masz potencjał i nie wiesz jak go wykorzystać ?? 
 Zapraszamy na 
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PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW 
TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH 

I LOGISTYCZNYCH 
Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• pracę w okresie letnim (lipiec – wrzesień)
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w obszarach: 

- Przygotowanie Produkcji 
- Planowanie Produkcji
- Jakość 
- Logistyka
- wsparcie sprzedaży

• bardzo dobrą atmosferę pracy 
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