
Stażysta / Stażystka
Lokalizacja: Radomsko, woj. Łódzkie

W związku z modernizacja firmy, poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:

W naszej firmie możesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie:
✓ Unikalne gięcie drewna (produkcja mebli thonetowskich ).
✓ Łuszczenie obwodowe oraz skrawanie płaskie (AngeloCremona).
✓ Nowoczesny tartak ze skanerami do drewna liściastego (LuxScan, Primultini, Baljer&Zembrod).
✓ Wieloosiowe maszyny numeryczne (Bacci, Pade, Homag, SCM).
✓ Roboty lakiernicze wyposażone w agregaty do aplikacji elektrostatycznej (lakiery 

rozpuszczalnikowe oraz wodne).
✓ Innowacyjna linia do lakierowania UV.
✓ Precyzyjne monitorowanie wilgotności drewna oraz nowoczesne suszarnie.
✓ Prasy wysokiej częstotliwości (Vecchiato).
✓ Technologia pianki zalewowej.
✓ Inne: laser do metalu, laser do drewna, szlifierka narzędziowa Anca ze zintegrowanym robotem 

Fanum

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas!

OPIS STAŻU

WYMAGANIA

OFERUJEMY

✓ Jesteś absolwentem(tką) lub studentem(tką) III, IV lub V roku kierunków technologia drewna.
✓ Chętnie wykazujesz się własną inicjatywą i proponujesz rozwiązania.
✓ Cechuje Cię sumienność i rzetelność w wykonywaniu przydzielonych zadań i obowiązków.
✓ Jesteś pasjonatem, którego ścieżka edukacji łączy się z kierunkami technicznymi.

✓ Możliwość zdobycia wiedzy branżowej,  unikalnych i pożądanych na rynku pracy umiejętności.
✓ Profesjonalne wsparcie opiekuna praktyk i przyjazna atmosfera pracy.
✓ Benefity pozapłacowe (karta multisport,  ubezpieczenie na życie).
✓ Pisemne referencje po zakończeniu współpracy.
✓ Możliwość stałego zatrudnienia.
✓ Praca z najnowszymi technologiami, interesujące zadania oraz szerokie możliwości rozwoju.

Fameg Sp. z o.o. to firma kontynuująca 140-letnią tradycję wytwarzania w Radomsku mebli do 
siedzenia o najwyższej jakości i światowej renomie. Jesteśmy jednymi z największych producentów 
krzeseł drewnianych, giętych w Europie i należymy do wiodących przedsiębiorstw tej branży na 
świecie. Posiadamy 2 zakłady produkcyjne w Radomsku i Jarocinie, obszar produkcyjny firmy to 20 
ha, zatrudniamy ok. 600 pracowników i produkujemy ok. 30 tys. krzeseł miesięcznie.

Opis firmy:

KADRY@FAMEG.PL
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