
 

 

 

 

 

 

Lubimy, gdy nasi pracownicy mają ambitne cele. A jak jest w Twoim przypadku? Czy jesteś gotów rozwijać się podejmując 
nowe wyzwania? MAHLE to jeden z 15 czołowych światowych dostawców w branży motoryzacyjnej. Zatrudniając około 76 000 
pracowników w ponad 170 zakładach produkcyjnych oraz dysponując szesnastoma wielkimi centrami badawczo-rozwojowymi 
dążymy do tego, aby w pełni zadowolić naszego klienta. Dzięki pracy zespołowej łączymy istniejące już technologie                    
z innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy inżynierskie pomysły oraz wyznaczamy nowe standardy. Przyczyniamy się 
także do poprawy klimatu poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zmniejszenie zużycia paliwa w co drugim 
pojeździe na świecie. 

Dziel się wiedzą praktyczną, realizuj pomysły i bierz na siebie odpowiedzialność. W MAHLE Behr w Ostrowie  Wielkopolskim  
jako: 

Stażysta Technolog ds. Utrzymania Budynku i Infrastruktury (staż płatny) 
Miejsce stażu: Ostrów Wielkopolski 

 
Czy chciałbyś podjąć się odpowiedzialnych zadań? 

 Nadzorowanie działań z zakresu ogólnej administracji budynku oraz konserwacji, remontów i usług utrzymania budynku       

i infrastruktury 

 Przygotowywanie specyfikacji na prace projektowe i budowlane  

 Przygotowywanie i prowadzenie procesu administracyjno-prawnego wymaganego prawem budowlanym 

 Rekomendowanie napraw i modernizacji obiektów i infrastruktury 

 Przygotowywanie procesu zamawiania niezbędnych usług projektowych i prac budowlanych 

 Przeprowadzanie nadzoru i kontroli prowadzonych prac remontowo-budowlanych 

 Monitorowanie terminów i budżetu 

 Kosztorysowanie robót  

Pochwal się nam swoimi umiejętnościami - zarówno tymi zawodowymi, jak i osobistymi. 

 Wykształcenie wyższe techniczne (budowlane) 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

 Znajomość MS Office,  

 Prawo jazdy kat. B 

Dodatkowym atutem będą: 
 

 Znajomość procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

 Znajomość prawa budowlanego 

 Znajomość AutoCAD 

Zobacz, co możemy Ci zaoferować! 

 Płatny staż trwający 8-12 miesięcy  

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie z branży motoryzacyjnej 

 Realizację samodzielnych i odpowiedzialnych zadań 

 Wsparcie specjalistów 

 Dogodne godziny pracy  

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grona pracowników firmy MAHLE Behr, prześlij swoją aplikacje na adres: 
rekrutacja.ostrowr@pl.mahle.com 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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