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Dołącz do naszego zespołu w Konstantynowie Łódzkim!
Szukamy osoby na stanowisko:

Stażysta w dziale IT

Wörwag Pharma Operations to zakład produkcyjny zlokalizowany na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizujący zarówno
wytwarzanie własnych technologii, jak również produktów leczniczych i suplementów diety na zlecenie kontraktowe. Fabryka o powierzchni
9500 metrów kwadratowych jest wyposażona w najnowocześniejszy park maszynowy, co pozwoli w niedalekiej przyszłości stworzyć tutaj
centrum doskonałości w zakresie produkcji i rozwoju technologii suchych form leków dla grupy Wörwag Pharma.
Cenimy sobie szacunek, życzliwość, bliskość i odpowiedzialność. Te wartości są podstawą naszego wspólnego rozwoju.
Lubimy naszą pracę i jesteśmy dumni z naszych produktów i z naszej firmy.

Zadania i odpowiedzialności:

Oczekiwania:

•

• Wykształcenie min. średnie w zakresie informatyki,

Wsparcie techniczne pracowników w codziennej
eksploatacji
sprzętu
informatycznego
i oprogramowania (Help Desk)

•

Wsparcie
przy
stanowisk pracy,

•

Instalacja oprogramowania na komputerach,

•

Prowadzenie
i
ewidencjonowanie
informatycznego i oprogramowania.

przygotowywaniu

nowych

sprzętu

•
•
•
•
•

teleinformatyki lub w trakcie studiów,
Dobra organizacja pracy,
Znajomość narzędzi MS Office, w tym Office 365
Mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu
komunikatywnym.
Ogólna wiedza z zakresu informatyki,
Dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu.

Nasza oferta
•

oferujemy 3 miesięczny płatny staż w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie farmaceutycznej z opcją
przedłużenia współpracy,

•

możliwość rozwoju zawodowego,

•

przyjazna atmosfera i zaangażowany zespół współpracowników.

Informujemy, że Administratorem danych jest Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. (dawniej Sensilab Polska Sp. z o.o.-S.K.A.) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim,
95-050, ul. Gen. Mariana Langiewicza 58. Dane przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i mogą być przekazywane w tym celu podmiotom współpracującym
z Administratorem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania i usuwania poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli na adres e-mail: rekrutacja@top.woerwagpharma.pl.
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