RBC Bearings Polska Sp. z o.o. działa na rynku od 2013 roku, zajmuje się
produkcją części dla przemysłu lotniczego, kolejowego, samochodowego.
Należy do korporacji RBC Bearings Incorporated.

Siedziba w Polsce: Mielec, ul. Wojska Polskiego 16A
RBC Bearings Incorporated istniej od 1919 roku i w ciągu ostatnich lat
znacząco poszerzyła swoje rynki zbytu, produkty, bazę klientów i zasięg
geograficzny. Główna siedziba Spółki znajduje się w Stanach
Zjednoczonych (Oxford, Connecticut).
Oddział RBC Bearings Polska Sp. z o.o. w Krakowie jest jednostką
badawczo-rozwojową odpowiedzialną za opracowywanie nowych
technologii z zakresu Industrial IoT i predictive maitanance.

Budynek Galileo, ul. Armii Krajowej 18

Poszukujemy zmotywowanych pracowników do zespołu w Krakowie
przy ul. Armii Krajowej 18, którzy chcą rozwijać się wraz z nami
w celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi oraz wspomagać nasz dalszy
rozwój. Jeśli chcesz być częścią rozpoznawalnego na całym świecie
przedsiębiorstwa, zapoznaj się z naszymi ofertami pracy:
- Tester

- UX/UI Designer - Cyber Security - Frontend Developer

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę, pełny etat bądź umowa
zlecenia dla studentów, a także staż dla studentów Krakowskich uczelni,
- Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności + oferujemy
dodatki pozapłacowe w tym prywatna opieka medyczna LUXMED, karty
Multisport plus,
- Pracę w Spółce o wysokiej renomie i ugruntowanej pozycji na rynku,
- Możliwość zdobywania nowych doświadczeń, rozwoju zawodowego,
podnoszenia kwalifikacji i samorealizacji,
-Możliwość pracy w młodym zespole pasjonatów oraz profesjonalistów,
- Możliwość elastycznych godzin pracy, a także hybrydowy model pracy.
Lokalizacja
Liczba pracowników w Polsce
Liczba pracowników w innych krajach
Liczba ofert pracy
Liczba ofert płatnych praktyk
Liczba ofert bezpłatnych praktyk
Poszukiwani specjaliści
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Terminy rekrutacji

DO 31.12.2022 R.

Sposób rekrutacji

Przesłanie CV na adres:
office@rbcpolska.pl, spotkania w siedzibie firmy lub na odległość w
zależności od sytuacji epidemii

Kontakt: Marzena Socha, Kierownik ds. Kadrowych, e-mail:
msocha@rbcpolska.pl
adres
strony
www:
www.rbcbearings.com;
www.schaublin.ch;
www.rbcpolska.pl

