
Tristone Flowtech Poland sp. z o.o.  
1998 roku producent węży gumowych na bazie polimeru używanych do systemów chłodzenia w samochodach osobowych, ciężarowych i innych urządzeniach przemysłowych. 

Wałbrzyska fabryka będąca obecnie częścią koncernu Tristone ,produkująca przewody gumowe i plastikowe do przepływu cieczy w układach chłodzenia dla klientów takich jak: 
Volvo, Ford, Nissan, Renault, Daimler, VW, Peugeot, Fiat, Ferrari, Audi, BMW i innych, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Praktykant w dziale jakości   

Uczestnik praktyk będzie miał możliwość poznania  pracy w dziale jakości .
Zapozna się ze zbieraniem i przetwarzaniem danych,

sporządzaniem dokumentacji jakościowej w oparciu o wymagania klientów z branży automotive.
Zaznajomi się  z zasadami współpracy min z  działem laboratorium oraz innymi .

Jeśli  obsługujesz komputer zwłaszcza Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel.
Zapraszamy do poznania  naszej firmy.

Będziesz  mógł  poznać pracę w nowoczesnym zakładzie,

CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres firmy: Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o. 
Ul. Stacyjna 19, 58-306 Wałbrzych lub na adres e- mail: rekrutacja@tristone.com    

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ""Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji."
Administratorem danych jest Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzych 58-306, Stacyjna 19. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 

wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i 

wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 


