ABSOLVENTSKÝ PROGRAM
Continental Barum s.r.o.
Délka programu – 1

rok

|

Výběrové řízení – květen

|

Nástup do firmy - září

CO VÁS ČEKÁ?

Zapracování

Rozvoj odborných
znalostí

CO
POŽADUJEME?
We
want you at

Kurz AJ

NABÍZÍME? am Main,
our facility CO
in Frankfurt

› Ukončené VŠ vzdělání k termínu nástupu
Germany.
› Znalost angličtiny
›
›
›

Skupinové rozvojové
aktivity

Znalost práce na PC
Iniciativa a flexibilita
Schopnost práce v týmu

Mgr. Simona Borovská
E-mail: personalni@barum.cz
Tel: 577 513 185
Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

›
›
›
›

13. a 14. mzda
25 dní dovolené
Zvýhodněný nákup pneu se slevou až 60%
Možnost prodloužení pracovní smlouvy na
základě zhodnocení ročního působení

www.continental.jobs.cz
www.continental-kariera.cz
zelená linka: 800 100 618
Continental kariéra Česká republika

profil společnosti

Continental Barum s.r.o. je největším evropským výrobcem pneumatik. Zabýváme se také vývojem a konstrukcí
hliníkových forem, strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Dlouhodobě patříme mezi nejúspěšnější společnosti
v České republice. Spolu s více než 240000 zaměstnanci z 53 zemí celého světa patříme do rodiny koncernu
Continental AG, který je jedním z největších dodavatelů pro automobilový průmysl.

hledáme

Absolventům vysokých škol nabízíme propracovaný systém trainee programu, který pomůže
nastartovat profesní kariéru. V našich řadách naleznou uplatnění nejen technologové, ale
rovněž strojaři, konstruktéři, informatici, obchodníci nebo ekonomové.

strojní

požadujeme

automatizace

•
•
•
•
•

Ukončené VŠ vzdělán
Znalost angličtiny
Flexibilita
Mobilita a ochota cestovat
Ztotožnění se s filozofií týmové společnosti

elektro
informatika
ekonomie
chemie

nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•

Propracovaný Trainee program zaměřený na další osobní rozvoj
Zázemí v silné mezinárodní společnosti
Nové a moderní technologie
Mladé a perspektivní projektové týmy
Profesní růst a karierní rozvoj
Široké portfolio zaměstnaneckých výhod
13. a 14. mzda, každoroční zvýhodněný nákup pneu se slevou až 60%
Výuku angličtiny v pracovní době

průběh výběrového řízení

• do 30.4. zasílejte vaše CV a průvodní dopisy na adresu personalni@barum.cz
• květen/červen probíhají výběrová řízení včetně Assesment centra
• od 1.9. nástup do společnosti na plný pracovní úvazek

prům. inženýrství

plný úvazek
brigáda
praxe/stáž
trainee program

kontakt

Simona Borovská
personalni@barum.cz
+420 577 513 185

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice

/ContinentalKarieraCZ
www.continental.jobs.cz

stipendia
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