
Karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ wykonywanie dokumentacji technicznej 3D/2D przy wykorzystaniu programu CATIA v5,
▪ wprowadzanie zmian w dokumentacji konstrukcyjnej zgodnie z przyjętymi założeniami,
▪ konsultacje przy ocenie wykonalności z działem technologii, zakładami produkcyjnymi i dostawcami,
▪ wsparcie w zakresie realizacji powierzonych projektów

MŁODSZEGO KONSTRUKTORA CAD

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy

się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach
badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

▪ jesteś w trakcie studiów technicznych (preferowany kierunek Mechanika)
▪ możesz się pochwalić żyłką inżynierską
▪ znasz język angielski co najmniej  na poziomie komunikatywnym

▪ lubisz pracować w zespole a przede wszystkim zaangażowanych i chętnych do nauki, my zapewnimy resztę! 

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/


karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ przygotowywanie modeli MES do przeprowadzania numerycznych obliczeń wytrzymałościowych,
▪ przygotowywanie prostych analiz numerycznych,
▪ przygotowywanie raportów z przeprowadzonych analiz,
▪ rzetelne wykonywanie wszelkich powierzonych czynności,
▪ dokumentowanie swojej pracy,
▪ udoskonalanie rozwiązań technicznych

MŁODSZEGO INŻYNIERA FEA

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje:

▪ Ugruntowana wiedza z zakresu mechaniki,
▪ wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji.
▪ Znajomość zagadnień MES, obliczenia statyczne i
▪ quasi-statyczne, dynamiczne,
▪ teoria sprężystości i plastyczności.
▪ Ukończone studia o profilu technicznym.
▪ Dobra znajomość języka angielskiego

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach

badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/


Karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ przygotowanie układów pomiarowych, niezbędnych do wykonania testu;
▪ przygotowanie oraz przeprowadzenie testów zgodnie ze specyfikacją;
▪ analiza otrzymanych wyników oraz sporządzanie raportów po wykonanym teście;

▪ opracowywanie metodologii nowych testów;
▪ współtworzenie planów walidacyjnych

MŁODSZEGO INŻYNIERA DS. TESTÓW 

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje

▪ jesteś w trakcie studiów technicznych (preferowany kierunek Mechanika)
▪ możesz się pochwalić żyłką inżynierską
▪ znasz język angielski co najmniej  na poziomie komunikatywnym
▪ lubisz pracować w zespole
a przede wszystkim zaangażowanych i chętnych do nauki, my zapewnimy resztę! 

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach
badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/


karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ koordynacji zespołu interdyscyplinarnego,
▪ współudziale przy analizie wykonalności produktu,
▪ przygotowywaniu ofert cenowych i pilnowaniu budżetu projektu,
▪ przygotowywaniu Makroplanningu projektów,
▪ przygotowywaniu zestawień komponentów seryjnych i prototypowych do zamówienia i współpracy z Platformą Zakupową w 

celu ich zamówienia,
▪ planowaniu produkcji,
▪ kontakcie z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

MŁODSZEGO KOORDYNATORA PROJEKTÓW

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje:

▪ jesteś w trakcie studiów,
▪ posiadasz dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, 
▪ cechuje Cię sumienność i dobra organizacja pracy,
▪ potrafisz pracować w zespole,
▪ pakiet MS Office nie jest Ci obcy, 
▪ znasz język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach

badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/


karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ wprowadzanie danych do systemów wewnętrznych;
▪ przygotowywanie analiz biznesowych;
▪ przygotowywanie raportów z przeprowadzonych analiz;
▪ pomoc w automatyzacji procesów oraz obsłudze systemów;
▪ rozliczanie i opisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych (faktur, rachunków, delegacji służbowych);
▪ nadzorowanie prawidłowego obiegu korespondencji i dokumentacji firmowej 

MŁODSZEGO SPECJALISTY W DZIALE 
KONTROLINGU

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje:

▪ ukończonych bądź dobiegających końca studiów wyższych,
▪ pasji w pracy z ludźmi,
▪ znajomości języka angielskiego umożliwiającą swobodną codzienną komunikację,
▪ biegłej obsługi komputera – szczególnie sprawnej obsługi MS Office,
▪ gotowości do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (8 h),
▪ otwartości na zmiany i chęci podejmowania nowych wyzwań,
▪ komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
▪ pozytywnego nastawienia i poczucia humoru 

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach

badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/


Karolina.michalak@faurecia.com

KONTAKT

Opis stanowiska

Wymagania

▪ Wsparcie w procesie tworzenia planów produkcyjnych i ustalanie priorytetów w oparciu o zamówienia klientów, 
wydajność i dostępność komponentów,

▪ Analiza przychodzących zamówień i ich wahań,

▪ Współpraca z działem produkcji, magazynem,
▪ Tworzenie raportów, analiz oraz prognoz
▪ Rozwiązywanie bieżących problemów,
▪ Utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami

MŁODSZEGO SPECJALISTY DS. PLANOWANIA
PRODUKCJI

Faurecia R&D Center
aktualnie poszukuje

▪ Jesteś w trakcie studiów technicznych (preferowany kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
▪ Możesz się pochwalić żyłką inżynierską,
▪ Znasz język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym,
▪ Lubisz pracować w zespole

Faurecia jest międzynarodową firmą produkującą części do samochodów wielu światowych marek. Specjalizujemy
się w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach:
fotelach samochodowych, technologiach kontroli emisji spalin, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Działamy w 37 krajach tworząc ponad 100 tysięcy miejsc pracy w 300 zakładach produkcyjnych i 35 ośrodkach
badawczo-rozwojowych na świecie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznego jutra staramy się tworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie
nowoczesnej mobilności, komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Pomóż nam tworzyć przyszłość!

https://www.linkedin.com/company/faurecia
https://www.youtube.com/user/faurecia
https://twitter.com/faurecia
https://www.facebook.com/FaureciaGroup/
https://www.instagram.com/faureciagroup/

