STAŻ

PRAKTYKA

WKROCZ ODWAŻNIE NA RYNEK PRACY

Wybierz staż
w grupie firm
COM40
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy grupą spółek zajmującą się produkcją mebli tapicerowanych,
materaców oraz komponentów.
Z powodzeniem działamy na rynku od 2000 roku. Zatrudniamy około
8 000 wykwalifikowanych pracowników. Posiadamy nowoczesny park
maszynowy oraz jeden z najnowocześniejszych magazynów logistycznych.
Wyróżniają nas dynamiczny rozwój oraz partnerska kultura organizacyjna.
Dzięki unikatowemu wzornictwu, współpracy z najlepszymi projektantami
polskimi i zagranicznymi oraz ogromnej trosce o najwyższą jakość,
produkty

marki

publicznych,

Comforty

realizacjach

znajdują

się

w

architektonicznych,

prestiżowych
a

także

miejscach
placówkach

dyplomatycznych na całym świecie.

Ścieżka Twojej kariery zaczyna się właśnie
tutaj.
POZNAJ NAS

@grupa.com40

www.com40.pl

KONSTRUKTOR MEBLI TAPICEROWANYCH

Kreuj trendy w meblarstwie
Stanowisko konstruktora łączy w sobie wiedzę z zakresu
inżynierii, designu oraz technologii. Głównym zadaniem
konstruktora jest zbudowanie trwałego, atrakcyjnego
wizualnie mebla, który spełni oczekiwania klienta.
Głównym narzędziem pracy konstruktora jest program
CAD, w którym tworzone są projekty mebli w rzucie 3D.

APLIKUJ

Starszy Konstruktor

SPECJALISTA DS. BUDOWY MASZYN

Przyczyń się do
rozwoju
technologii

OFERTA STAŻOWA

Bartek

Jestem Konstruktorem mebli tapicerowanych. Moja praca to połączenie
inżynierii i sztuki technologicznej. Tutaj liczy się otwartość względem
zadań i poznawania tajników branży meblarskiej. COM40 cenię za
różnorodność i dynamikę w działaniach biznesowych. Lubię przychodzić
do pracy, która każdego dnia zaskakuje mnie czymś zupełnie nowym,
dając możliwość wdrażania kolejnych rozwiązań - takie właśnie jest moje
stanowisko.

Dział Budowy maszyn jest miejscem
pracy wielu specjalistów, począwszy
od operatorów, mechaników, czy
elektromechaników, po specjalistów
odpowiedzialnych za dokumentację
techniczną i utrzymywanie ciągłości
produkcji oraz kreujących nowe
rozwiązania
technologiczne.
To
miejsce będzie idealne dla osób
kształcących
się
na
kierunkach
technicznych
oraz
przyszłych
inżynierów.

APLIKUJ
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MECHANIK,
RUCHU

ELEKTROMECHANIK,

SPECJALISTA

DS.

UTRZYMANIA

Nabywaj umiejętności
poprzez rzeczywiste działanie
COM40 to firma posiadająca bogaty i obszerny park
maszynowy
wymagający
stałego
nadzoru
wykwalifikowanych
specjalistów,
mechaników
i
elektromechaników. Zespół Działu Utrzymania Ruchu
tworzą ludzie z pasją, którzy do swoich zadań podchodzą z
zaciekawieniem, dociekliwością i determinacją. Szereg
zadań zespołu wiąże się z prowadzeniem działań
prewencyjnych i diagnostycznych, bieżącym usuwaniem
powstałych awarii maszyn i urządzeń, czy współpracą z
operatorami produkcji w zakresie prawidłowej eksploatacji
maszyn, naprawami i innymi interwencjami dotyczącymi
sprawności i wydajności maszyn.

APLIKUJ

Asystent ds. administracji DUR

SPECJALISTA DS. BUDOWY MASZYN

Przyczyń się do
rozwoju
technologii

OFERTA STAŻOWA

Agnieszka

Zajmuję stanowisko Asystenta ds. Administracji Działu Utrzymania Ruchu
w Grupie COM40. Jestem jedyną kobietą w naszym dziale. Pozostała
część załogi to mężczyźni. Razem tworzymy 140 osobowy zespół.
Współpracuję z mechanikami, elektromechanikami, inżynierami i wieloma
innymi specjalistami, którzy odgrywają znaczącą rolę w zakresie
utrzymania ciągłości produkcji. W naszej organizacji doceniam
elastyczność biznesową i możliwość rozwoju.

Dział Budowy maszyn jest miejscem
pracy wielu specjalistów począwszy
od operatorów, mechaników, czy
elektromechaników, po specjalistów
odpowiedzialnych za dokumentację
techniczną i utrzymywanie ciągłości
produkcji oraz kreujących nowe
rozwiązania
technologiczne.
To
miejsce będzie idealne dla osób
kształcących
się
na
kierunkach
technicznych
oraz
przyszłych
inżynierów.

APLIKUJ
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SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu
BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to zbiór zasad
dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy w
higienicznych warunkach. Jest to zagadnienie istotne,
ponieważ każdemu pracodawcy powinno szczególnie
zależeć na tym, by jego pracownicy mieli zapewnione jak
najlepsze warunki i by ryzyko było jak najmniejsze.

APLIKUJ

Starszy specjalista ds. rekrutacji

LABORANT

Przygoda z fizykoBezpieczeństwo na
mechaniką
pierwszym miejscu!

OFERTA STAŻOWA

Karolina

Największą wartością mojej pracy są ludzie. Każde CV, każda rozmowa z
kandydatem to czyjaś historia, którą mogę poznać. W rezultacie daje mi
to możliwość dopasowania kandydata do odpowiedniej funkcji w firmie.
Współpracuję także ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy są w
naszej firmie i dzielą się swoim doświadczeniem. Ta różnorodność
perspektyw powoduje, że moja praca jest nieszablonowa, a każdy dzień
przynosi coś zupełnie nowego.

W fabryce zlokalizowanej w Ociążu znajduje się
laboratorium, które pozwala testować nasze wyroby. W
BHP,
czyli bezpieczeństwo
higiena
pracy,spełnia
to zbiórnormy
zasad
ten
sposób
sprawdzamy, czyi dany
produkt
dotyczących wbezpiecznego
obowiązujące
kraju odbiorcy. wykonywania pracy w
higienicznych warunkach. Jest to zagadnienie istotne,
ponieważ wkażdemu
pracodawcy
szczególnie
Działania
laboratorium
skupiająpowinno
się wokół
fizykozależeć na tym,
pracownicy
zapewnione
jak
mechaniki,
ale by
niejego
wyklucza
to mieli
kandydatury
osób
najlepsze warunki
by ryzyko
było jak najmniejsze.
niezwiązanych
z i tymi
dziedzinami.
Jeśli chciałbyś
dołączyć do zespołu laboratoryjnego, gwarantujemy
wdrożenie od podstaw. Od kandydatów oczekujemy
przede wszystkim zaangażowania i chęci do pomocy
pozostałym osobom z zespołu.

APLIKUJ
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INŻYNIER PROCESU

Bądź autorem
innowacyjnych rozwiązań
produkcyjnych
Inżynieria procesu to obszar odpowiedzialny za
optymalizację
procesów
produkcyjnych
oraz
poszukiwanie
rozwiązań
prowadzących
do
maksymalnego
ulepszenia
efektywności
procesu
produkcyjnego. Jest to obszar współpracujący z niemalże
każdym działem w organizacji.

APLIKUJ

Manager ds. doskonalenia jakości

SPECJALISTA DS. JAKOŚCI I SPECJALISTA DS. DOSKONALENIA JAKOŚCI

Dbaj o każdy detal

OFERTA STAŻOWA

Jarek

W COM40 pracuję od 6 lat. Zaczynałem od stanowiska Młodszego
specjalisty ds. jakości. Przełożeni docenili efekty moich firmowych
działań, awansując mnie na stanowisko Specjalisty ds. jakości. Po około
roku objąłem stanowisko Managera nowego działu, jakim był Dział
Doskonalenia Jakości. W mojej pracy cenię sobie dużą swobodę w
działaniach. Grupę COM40 doceniam za niezależność biznesową oraz
zróżnicowanie obszarów.

Bezpośrednia współpraca z klientami
biznesowymi,
wdrażanie
i
utrzymywanie
standardów
w
organizacji, obsługa reklamacji, a
także prowadzenie analiz zgodnie z
metodami
jakościowymi
stosowanymi w firmie - to wyzwania
czekające na Ciebie w Dziale Jakości.
To
idealne
miejsce
dla
osób
komunikujących
się
w
języku
angielskim,
które
cechują
się
dociekliwością i zaangażowaniem.

APLIKUJ
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SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Daj się ponieść liczbom
Specjalista ds. kadr i płac to osoba, która jest nie tylko
odpowiedzialna za terminowe naliczanie wynagrodzeń
czy przygotowywanie listy płac, lecz także prowadzenie
rzetelnej
dokumentacji
odnośnie
pracowników
zatrudnionych w Grupie Firm Com40. To idealne
stanowisko dla osób kontaktowych, które szkolą się w
zakresie
administracji,
prawa
lub
finansów
i
rachunkowości.

APLIKUJ

Manager ds. zakupów

PROGRAMISTA I SPECJALISTA DS. ROZWOJU APLIKACJI BIZNESOWYCH

Dział Rozwoju
Aplikacji
Biznesowych

OFERTA STAŻOWA

Sandra

Rozpoczynałam jako Młodszy specjalista ds. zakupów. Następnie
awansowałam na stanowisko koordynatora. Niebawem minie rok odkąd
zajmuje stanowiska Managera ds. Zakupów. W mojej pracy lubię dynamikę
- działam na wysokich obrotach. Doceniam fakt, że każdy dzień przynosi
coś nowego. Praca w tak dużej organizacji jak COM40 ma wiele plusów.
Dzięki temu mogę działać w wielu obszarach oraz nieustannie czerpać
doświadczenie od innych, nie tylko w Dziale Zakupów, ale też w całej
firmie.

Zespół DRAB współpracuje z wieloma
działami w całej organizacji, tworząc
autorskie
aplikacje,
które
odpowiadają
realnym
potrzebom
naszej firmy. Praca programistów
przyczynia
się
do
sprawnego
funkcjonowania
procesów
produkcyjnych oraz pozwala ułatwić
pracę w obszarach administracyjnych.

APLIKUJ
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SZWALNIA

Komfort szyty na miarę
Z przyjemnością powitamy Cię w naszych szeregach, jeśli
posiadasz wiedzę lub umiejętności szwalnicze! Szycie to
kolebka naszych działań. W COM40 szwacze, szwaczki i
krawcowe działają w wielu obszarach, od szwalni po działy
rozwoju sof i materaców. Praca tych osób ma bezpośredni
wpływ na design i trwałość naszych produktów.

APLIKUJ

KONSTRUKTOR W DZIALE ROZWOJU MATERACÓW

Sposób na dobry
sen

OFERTA STAŻOWA

Jako Grupa COM40 projektujemy i produkujemy meble, materace oraz
komponenty potrzebne do ich produkcji. Nasze produkty wyruszają w
podróż do klientów z całego świata, dostarczając im najwyższą jakość i
komfort.

Konstruktorzy
Działu
Rozwoju
Materaców
odpowiedzialni
są
za
opracowywanie
odpowiedniej
konstrukcji
technicznej
materaca,
bazując
na
odpowiednich
komponentach.
To
także
przygotowanie
wewnętrznej
dokumentacji
technologicznej
dla
działów produkcyjnych i klienta, czy
wykonywanie wzorów na testy. Finalnie
każdy z konstruktorów ma bezpośredni
wpływ na jakość snu odbiorcy.

APLIKUJ
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HELPDESK IT

Technologia pod kontrolą
Specjalista
IT
zajmuje
się
obsługą
systemów
komputerowych w firmie. Poza tym odpowiada za
wdrażanie nowego oprogramowania. Na to stanowisko są
poszukiwani absolwenci studiów informatycznych, którzy
posiadają doświadczenie z zakresu obsługi sieci LAN i
poszczególnych systemów operacyjnych.

APLIKUJ

Znajdź swoje miejsce w naszej firmie
i zostań na dłużej ;)
80% osób podejmuje współpracę po zakończeniu stażu.

Kontakt:

OFERTA STAŻOWA

Z chęcią Cię poznamy
i odpowiemy na Twoje
pytania!

tel. +48 780 386 858

dzial.hrprojekty@com40.pl
Grupa COM40
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