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Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує студентів прийняти участь у
Виробничій програмі стажування в Інженерно - технічній службі

Мета нашої програми - підготовка кваліфікованих фахівців та майбутніх лідерів
компанії. Отримавши комплексний досвід у напрямку інженерії, кожен учасник
матиме можливість після закінчення програми зайняти одну з провідних посад в
компанії.
Тривалість практики - 1 рік.
Вимоги до кандидатів:









студент 4-6 курсу;
технічна / інженерна освіта;
знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
особиста відповідальність;
лідерські якості;
комунікативні навички;
гнучкість та мобільність;
здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:





знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
співпрацю з динамічною командою професіоналів;
офіційне працевлаштування та оплату праці.

Якщо ти прагнеш працювати у динамічній компанії, що об'єднує різні культури та
сфери діяльності, серед цікавих людей та висококваліфікованих фахівців та готовий
до змін, тобі необхідно надіслати резюме Nataliia.Koreniuk@ua.nestle.com, або
зателефонувати 050 380 4353, фахівець з підбору персоналу Наталія Коренюк.
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