
Miejsce pracy: Kalisz, ul. Złota 71

Praktyki studenckie Kalisz

Dział Personalny
redagowanie treści ogłoszeń,
publikacja ofert pracy w serwisach
ogłoszeniowych, 
kompletacja dokumentów do zatrudnienia,
poszukiwanie nowych rozwiązań
pozyskiwania kandydatów do pracy,
analiza rynku pracy.

Dział Inżynierii Procesu
dokumentowanie procesu
technologicznego produkcji
poszczególnych komponentów oraz
wyrobów gotowych, 
weryfikacja czasu realizacji poszczególnych
zadań na stanowiskach produkcyjnych,
tworzenie map procesów, 
współudział w analizie i modyfikacji
procesu, 
pomoc we wdrażaniu rozwiązań mających
na celu optymalizację procesów.

Dział Utrzymania Ruchu
uczestnictwo w przeglądach maszyn i urządzeń,
sporządzanie raportów po przeglądach, 
sporządzanie zapotrzebowania na części
zamienne do maszyn,
pomoc w utrzymaniu standardów BHP na danym
obszarze. 

Dział Administracji
kompletacja dokumentów, 
katalogowanie i archiwizacja faktur, 
obsługa sprzętów biurowych, 
dbanie o właściwy obieg dokumentacji, 
przyjmowanie zapotrzebowania na materiały
biurowe i zamawianie ich z magazynu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail: 
rekrutacja@portosrolety.pl

Oferta praktyk
Marka Portos działa na rynku rolet i osłon okiennych od niespełna 30 lat.
Zatrudniamy ponad 700 pracowników w ponad 40 działach i dokładamy wszelkich
starań, aby każdy z nich czuł się zauważony i wyjątkowy na danym stanowisku.

Obecnie poszukujemy praktykantów i stażystów w poniższych działach:

Dział IT
instalacja systemów operacyjnych Windows,
instalacja oprogramowania, 
czyszczenie oraz diagnozowanie komputerów, 
inwentaryzacja komputerów, drukarek oraz
switchy, 
tworzenie dokumentacji sieci komputerowej.



Praktyki studenckie Kuchary
Miejsce pracy: Kuchary 24F

Oferta praktyk
Marka Portos działa na rynku rolet i osłon okiennych od niespełna 30 lat.
Zatrudniamy ponad 700 pracowników w ponad 40 działach i dokładamy wszelkich
starań, aby każdy z nich czuł się zauważony i wyjątkowy na danym stanowisku.

Obecnie poszukujemy praktykantów i stażystów w poniższych działach:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail:
rekrutacja.kuchary@portosrolety.pl

wsparcie pracowników magazynu w
realizacji zadań:

komplementacja zamówień, 
weryfikacja stanów magazynowych, 
inwentaryzacja,
lokalizowanie elementów na halach
magazynowych, 
kontrola przyjęć i wysyłek.

Magazyn

Dział Utrzymania Ruchu
wprowadzanie i aktualizacja danych w CMMS, 
uczestnictwo w przeglądach maszyn i urządzeń,
wsparcie w przygotowaniu archiwizacji
dokumentów dotyczących maszyn.

Dział IT
wymagania: znajomość konfiguracji 
i administracji sieciami LAN/WAN, 
umiejętność analitycznego myślenia, 
wsparcie programistów w realizacji zadań: 

optymalizacja plików MS Excel oraz MS Access,
wsparcie dla administratora sieci 
np. obsługa switchy, diagnozowanie sieci,
rysowanie schematów, przeglądy, czyszczenie 
i konfiguracja sprzętu komputerowego.

Dział Usprawniania
Procesów Produkcyjnych

optymalizacja procesów produkcyjnych:
zbieranie danych o procesie produkcyjnym 
- weryfikacja norm, tworzenie dokumentacji
procesów,
wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji 
z zakresu zarządzania jakością wg.
standardów np. instrukcji stanowiskowych,
kart jakości itd.
poprawa ergonomii stanowisk roboczych, 
wyklejanie pól odkładczych,
udział we wdrażaniu 5S,

wymagania: samodzielność, analityczne
myślenie, znajomość narzędzi służących do
zarządzania jakością.






