AMBASADOR HUTCHINSON POLAND SP. Z O .O.
Nazywam się Kinga Byrska – Bienias i jestem Asystentką
w Katedrze Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn
i Informatyki.
W 2016 roku pełnię funkcję Ambasadora firmy
HUTCHINSON POLAND Sp. z o.o.
na Akademii Techniczno – Humanistycznej
w Bielsku – Białej.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych studentów
i absolwentów do kontaktu w sprawie praktyk, staży
i pracy. Chętnie odpowiem na Wasze pytania.
KONTAKT:
kbyrska@ath.bielsko.pl
kinga.byrska@hutchinson.pl

KONTAKT DO ZAKŁADU:
Hutchinson Poland Sp. z o .o.
Ul. Leśniaka 73
34-300 Żywiec
@mail:

Hutchinson Poland Sp. z o .o.
Ul. Stolarska 23
34-300 Żywiec
@mail:

Hutchinson Poland Sp. z o .o.
Ul. Rudawka 80
43-300 Bielsko - Biała
@mail:

rekrutacja_z1@hutchinson.pl

rekrutacja.zywiec2@hutchinson.com.pl

rekrutacja.bielsko@hutchinson.com.pl

Profil działalności
Hutchinson to grupa o światowym formacie, lider w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej. Od 1974 roku należy do gałęzi
chemicznej Grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 35 tys. pracowników w 96 fabrykach w 23 krajach. Posiada oddziały
w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce Hutchinson obecny jest w Żywcu, BielskuBiałej i w Łodzi, gdzie produkuje wyroby przede wszystkim dla branży Automotive.

Plany rekrutacyjne
Hutchinson prowadzi rekrutację na stanowiska produkcyjne oraz na wymagające kwalifikacji stanowiska inżynieryjne i
specjalistyczne. Będąc w fazie dynamicznego rozwoju poszukujemy:
• Inżynierów i Technologów Procesu,
• Specjalistów UR, Produkcji, Logistyki
• Inżynierów Jakości.
Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia kierunkowego zgodnego z proponowanym stanowiskiem,
• Doświadczenia w branży,
• Entuzjazmu, chęci wspólnego budowania sukcesu Firmy,
• Innowacyjności w rozwiązywaniu bieżących problemów,
• Znajomości języków obcych.
Studentom i absolwentom oferujemy praktyki i staże, podczas których biorą udział w interesujących projektach,
zdobywają wiedzę i umiejętności od profesjonalistów, a na najlepszych czeka możliwość stałego zatrudnienia. Jeżeli
chcesz odbyć ciekawy i profesjonalny staż, zdobyć wiedzę praktyczną, która przełoży się na Twoją przyszłą karierę
zawodową to dołącz do Nas.
HUTCHINSON umożliwia odbywanie staży i praktyk w działach: Procesu, Industrializacji, Produkcji, UR, CAD, Rozwoju,
Jakości, Logistyki, Zakupów, Księgowości i IT, BHP oraz HR.
www.hutchinsonworldwide.com

