Program Rozwojowy dla Inżynierów
INFORMACJE O O-I
W Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI) naszą pasją jest szkło i możemy z dumą stwierdzić, że produkujemy
więcej opakowań szklanych niż jakikolwiek inny producent na świecie. Szkło jest dla nas fascynujące,
ponieważ jest piękne, czyste i można je w całości poddawać recyklingowi. Jesteśmy preferowanym
partnerem dla wielu znanych producentów żywności i napojów. Współpracując z naszymi klientami,
dzielimy się pasją i specjalistyczną wiedzą, produkujemy wyjątkowe opakowania i pomagamy im
budować znane na całym świecie marki.
Globalna siedziba O-I znajduje się w Perrysburgu w amerykańskim stanie Ohio. O-I ma wyjątkowy
zasięg globalny, w 77 zakładach zlokalizowanych w 23 krajach firma zatrudnia ponad 26 500 osób.
W 2018 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 6,9 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na
stronie o-i.com.

TWOJA ROLA
W ramach naszego Programu Rozwoju Młodych Inżynierów w 2019 roku, naszym celem jest
znalezienie najzdolniejszych talentów, jakie Europa ma do zaoferowania. Organizacja naszej wielkości
i skali potrzebuje najlepszych umysłów inżynieryjnych. Zbudowaliśmy największą w swojej branży
społeczność inżynierską, która umożliwia zwiększenie wydajności dzięki współpracy zespołowej
i innowacjom. Dysponujemy wieloma możliwościami dla absolwentów kierunków inżynieryjnych, wśród
nich są szkolenia w naszych zakładach produkcyjnych w całej Europie.
Nasz 18-miesięczny program rotacyjny ma na celu przygotowanie Cię do rozpoczęcia swojej kariery
zawodowe w O-I. Oferujemy Ci wyzwania i różnorodne możliwości rozwoju kariery. Otrzymasz od nas
wsparcie przez ustrukturyzowany program nauki i rozwoju, z dostępem do różnorodnych zajęć
związanych z pracą, poznawaniem nowych ciekawych ludzi oraz działaniami społecznymi.

O TOBIE
Niedawno ukończyłeś studia, dzięki którym uzyskałeś dyplom z inżynierii mechanicznej, elektrotechniki,
mechatroniki. Swobodnie posługujesz się językiem angielskim. Jesteś gotowy na 18-miesięczny program, który
da Ci możliwość wyjazdów i nauki w różnych zakładach O-I w całej Europie. Jesteś także gotowy do pracy
zmianowej w okresie wdrożenia.
W O-I jesteśmy zaangażowani w rozwój kultury organizacyjnej, która dba o najzdolniejsze umysły i talenty.
Różnorodność pomysłów i perspektyw, zachęca nas do wzrostu i nagradzania wyników. Dołączając do O-I,
otrzymasz szansę na fascynującą karierę oraz na budowanie lepszej przyszłości dla siebie, naszej firmy i naszej
planety

Prosimy przesyłać aplikację na: rekrutacja@o-i.com

