TWOJA KARIERA W MOTORYZACJI

NASZE PRODUKTY

KILKA SŁÓW O NAS
TRI (Poland) Sp. z o.o. to firma wchodząca w skład
japońskiej grupy Sumitomo Riko Limited. Grupa
Sumitomo Riko obecna jest w 24 krajach. Wytwarza
produkty m.in. dla: motoryzacji, budownictwa, ochrony
Foto: Siedziba TRI (Poland), Wolbrom zdrowia oraz sektora IT.

Wytwarzane przez nas wyroby w 100% dedykowane są dla branży motoryzacyjnej.
Poprzez redukcję drgań i hałasu wpływają na komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowników samochodów.
W szerokiej gamie naszych produktów znajdują się:

Siedziba TRI (Poland) wraz z największym zakładem
produkcyjnym mieści się w Wolbromiu. W ubiegłym roku,
w Zagórzu na Podkarpaciu uruchomiony został drugi
oddział firmy. Obecnie, TRI (Poland) zatrudnia ponad
Foto: Oddział TRI (Poland) w Zagórzu

1 200 pracowników.

Wyroby TRI (Poland) Sp. z o.o. dostarczane są do
ponad 50 zakładów zlokalizowanych w 19 krajach,
na 5 kontynentach.

Zawieszenia silnika oraz skrzyni biegów

Produkty naszej firmy montowane są w samochodach
marek: Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Renault,
Volkswagen, Audi, Porsche, BMW.

Wystartuj z TRI (Poland) Sp. z o.o.

TRI (Poland) Sp. z o.o. jest największym producentem
części antywibracyjnych dla branży motoryzacyjnej
w Europie.

Poliuretanowe osłony
Foto: Centrala Grupy Sumitomo Riko,

Elementy przedniego oraz tylnego zawieszania

PRAKTYKA DLA STUDENTA
Studentów IV oraz V roku zapraszamy do udziału w „Twojej
ścieżce do kariery” - programie letnich praktyk studenckich
w naszej firmy.
Naszą ofertę w szczególności kierujemy do ambitnych
i samodzielnych studentów, gotowych do odbycia
bezpłatnej, miesięcznej praktyki w okresie wakacji.
W ramach programu „Twoja ścieżka do kariery” studenci
angażowani są w prace wybranych działów. Ponadto
uczestniczą w ciekawych warsztatach oraz szkoleniach
dedykowanych zarządzaniu procesami produkcyjnymi.

DLACZEGO WARTO?
 Zdobędziesz doświadczenie zawodowe w dużej, międzynarodowej firmie
produkcyjnej z branży automotive.
 Weźmiesz udział w ciekawych warsztatach oraz szkoleniach.
ria Produkcji,
 Poznasz od praktycznej strony specyfikę takich obszarów, jak: Inżynie
Logistyka, Kontrola Jakości, Zakupy.
 Zadecydujesz o dalszym kierunku rozwoju swojej kariery zawodowej.

PRACA DLA ABSOLWENTA

JAK APLIKOWAĆ?

Każdego roku realizujemy projekty rekrutacyjne
skierowane do absolwentów studiów wyższych
technicznych. Poszukujemy osób samodzielnych w
działaniu, zorientowanych na cele, ceniących pracę w
zespole.
Naszą ofertę w szczególności kierujemy do
absolwentów kierunków: Zarządzanie i Inżyniera
Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i
Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Logistyka.

Aplikacje prosimy
przesyłać na adres:

rekrutacja.wolbrom@tri.pl

W trakcie rekrutacji zwracamy uwagę na odbyte
podczas studiów praktyki oraz staż, a także
uczestnictwo w pracach kół naukowych. Ważna jest dla
nas również znajomość jednego z języków obcych:

WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI NAUKOWYMI
Jeżeli chcesz z bliska poznać nasze procesy produkcyjne to przyjedź wraz ze swoim Kołem Naukowym do TRI (Poland).
W trakcie kilku godzinnego spotkania opowiemy Wam, jak
powstaje zawieszenie silnika, zaprezentujemy nasz park
maszynowy, a także zaprosimy Was do udziału w ciekawych
warsztatach poświęconych nowoczesnym metodom
zarządzania procesami produkcyjnymi.
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