
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą Smol icach dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o dopisanie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą Smol icach dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.” 

 
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla 
przemysłu telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, 
z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 45.000 pracowników, posiada 
ponad 100 fabryk i biur na całym świecie. 
 

Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C. 
 

Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osoby na: 
 

STAŻ W DZIALE PLANOWANIA  
MIEJSCE PRACY: STRYKÓW 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA: 

 Możliwość samodzielnego planowania wydzielonego obszaru produkcyjnego 

 Operacyjne wsparcie planistów przy analizie potrzeb materiałowych i zakupów 

 Raportowanie oraz kontrola stanów magazynowych 

 Aktywne działania mające na celu redukcję poziomu zapasów 

 Podstawowe zadania w systemie SAP 

 Kontrolowanie wskaźników logistycznych KPI oraz ich interpretacja 

 Proponowanie działań mające na celu usprawnienie przepływu informacji 
 Opracowywanie sposobów kontroli elementów linii produkcyjnej 

 

CZEGO OCZEKUJEMY: 

 Student ostatnich lat lub absolwent studiów inżynierskich/ magisterskich (preferowane kierunki: Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji, Logistyka) 

 Bardzo dobrej znajomość MS Office (zwłaszcza MS Excel) 

 Komunikatywnej znajomości języka angielskiego  
 Zdolności analitycznych 

 Umiejętności szybkiego uczenia się 
 

CO ZYSKUJESZ: 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie 

 Zapoznanie z zaawansowanymi procesami planistycznymi w obszarze produkcji  

 Nabycie szerokiej wiedzy z zakresu SCM (Supply Chain Management) 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na okres 12 miesięcy 

 Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport oraz do    
posiłków 

 Bardzo dobrą atmosferę w pracy 

 Możliwość osobistego rozwoju 
 

 

Prosimy o aplikowanie przez stronę https://corningjobs.corning.com nr oferty: 34824 

Uprzejmie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje 

 

 

https://corningjobs.corning.com/
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