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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.Semenchenko@ua.nestle.com, або
зателефонувати 050 380 4353, фахівець з підбору персоналу Наталія Семенченко.
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Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує студентів прийняти участь у
Виробничій програмі стажування напрямок "Пакувальні матеріали", Відділ
розвитку продукту
Бажаєш зазирнути у світ міжнародної компанії? Мрієш отримати перший робочий
досвід у реальному бізнес середовищі? Ми чекаємо саме на тебе, молодого
спеціаліста, який готовий робити свою кар'єру разом з нами.
Тривалість практики – 1-6 місяців.
Вимоги до кандидатів:








студент 2-6 курсу;
знання англійської мови на рівні вище середнього;
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;
гнучкий графік роботи;
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.Semenchenko@UA.nestle.com, або
зателефонувати 050 380 4353, фахівець з підбору персоналу Наталія Семенченко.
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Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію
Інженер з охорони праці та навколишнього середовища
(*пошук за рекомендаціями)
Ви готові приєднатися до міжнародної компанії та динамічної команди для великих
досягнень? Чи подобається вам зустрічатися з унікальними задачами і отримувати цінний
досвід? Ви мрієте використовувати професійні знання і навички? У вас є можливість
побудувати своє майбутнє разом з нами, тому що ми цінуємо талант кожного.
Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує на позицію Інженера з охорони праці та
навколишнього середовища, Служба охорони праці та навколишнього середовища,
м.Львів.
Ви будете відповідати за:




Впровадження вимог стандартів Nestle та українського законодавства з питань
охорони праці та навколишнього середовища.галузі охорони праці.
Підготовка та забезпечення відповідальних осіб навчальними матеріалами з питань
охорони праці та навколишнього середовища з метою дотримання стандартів Nestle.
Проведення вступних інструктажів та навчань з питань охорони праці для
працівників підприємства, підрядних організацій.

Основні вимоги до успішного кандидата:





Вища технічна освіта (Охорона праці, Еколог)
Впевнений користувач MS Office
Знання англійської мови (середній рівень)
Швидка здатність до навчання, відкритість до змін

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.Semenchenko@UA.nestle.com або зателефонувати 380
503804353 фахівець з підбору персоналу, Наталія Семенченко.

