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Corning HTL SA, producent wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego, poszukuje studenta z możliwością podjęcia 
dłuższej współpracy na: 

Praktyki/staż w Dziale Technologii 
 

Miejsce pracy: Warszawa, Białołęka 

Twoje zadania: 
 Udział w opracowywaniu nowych/zmodernizowanych wyrobów w zakresie ich technologiczności. 
 Przeprowadzanie prób technologicznych z zakresu nowych tworzyw, narzędzi lub maszyn. 
 Uruchamianie produkcji nowych/zmodernizowanych wyrobów z tworzyw sztucznych. 
 Opracowywanie kart technologicznych nowych i istniejących procesów. 
 Normowanie procesów produkcyjnych i ustalanie norm czasowych w systemie ERP. 
 Bieżąca współpraca z działami produkcji, kontroli jakości, inżynierii i rozwoju oraz łańcucha dostaw. 

Czego oczekujemy: 
 Osoba w trakcie studiów na kierunku technicznym powiązanym z przetwórstwem tworzyw sztucznych (Budowa 

maszyn, Automatyka, Technologia chemiczna). 
 Podstawowa znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania. 
 Dobra znajomość rysunku technicznego. 
 Ogólna znajomość budowy i działania narzędzi pomiarowych. 
 Dobra znajomość języka angielskiego (zwłaszcza technicznego). 
 Zdolności analityczne. 
 Biegłość w obsłudze narzędzi Microsoft Office. 
 Umiejętność samoorganizacji i samodyscyplina przy wykonywaniu zleconych zadań. 
 Umiejętność pracy w zespole. 
 Otwartość na nowe wyzwania. 

Mile widziane: 
 Znajomość kryteriów oceny technologiczności wyprasek z tworzyw sztucznych. 
 Umiejętność oceny istniejących procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacji. 
 Znajomość budowy i zasad działania wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. 
 Podstawowa umiejętność programowania robotów przemysłowych (kartezjańskich). 
 Znajomość zasad funkcjonowania systemów ERP. 
 Umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych takich jak szkolenia w firmie, prezentacje na konferencjach 

telefonicznych itp. 

Zapewniamy: 
 Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku przez okres 2-3 miesięcy 

(z możliwością przedłużenia współpracy). 
 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. 
 Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego (praca w korporacji, konstrukcja i technologia 

wyrobów, konstrukcja narzędzi produkcyjnych, zagadnienia bezpieczeństwa pracy i środowiska). 
 

Wyślij swoje CV do 15 maja 2022 na: rekrut2@corning.com 
umieszczając w tytule nr referencyjny: Rekrutacja/Dział Technologii 

 
CV powinno zawierać klauzulę: Wyrażam dobrowolną zgodę na rzecz Corning HTL SA, ul. Daniszewska 4, 03-230 
Warszawa, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV) na cele: 
[__] obecnie prowadzonej rekrutacji, 
[__] wszelkich przyszłych rekrutacji, które mogą się odbyć w okresie najbliższych 3 lat. 
 



 

 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
 
Informujemy, że wskazana spółka będzie administratorem danych osobowych znajdujących się w dokumentach rekrutacyjnych, w rozumieniu art. 7 
pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z dalszymi zmianami. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być 
dobrowolna, lecz konieczna w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową cywilnoprawną) lub 
obligatoryjna na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. z dalszymi zmianami (jeżeli kandydat wybiera stanowisko objęte umową o 
pracę. Informujemy, że przekazane nam dane osobowe w zakresie nie objętym wspomnianą regulacją nie będą brane pod uwagę). Kandydat ma 
prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez wniosek przesłany na adres: rekrut2@corning.com. Dokumenty rekrutacyjne ze 
wszystkimi zawartymi w nich danymi osobowymi zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub po wygaśnięciu zgody na wzięcie udziału 
w przyszłych rekrutacjach. 
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