GRADUATE ENGINEER
PROGRAM

O-I
Dubí, Nové Sedlo

Práce
na plný úvazek

Jste připraveni pracovat na tom, na čem Vám opravdu záleží? Možná je to získání nových
dovedností, navazování přátelství nebo vytvoření něčeho hmatatelného. Může to být práce se
zákazníky zvučných jmen, pocit užitečnosti pro společnost neb přispění ke vzniku ekologického,
udržitelného průmyslu. Ať už je to cokoliv, můžete toho dosáhnout v O-I. S námi se stanete součástí
výroby a prodeje čistého, zdravého a nekonečně recyklovatelného skla – součástí vzniku lepší a
zajímavější budoucnosti pro Vás, pro náš business a pro naši planetu.
NÁŠ PROGRAM:
Připravili jsme prvotřídní 18 měsíční inženýrský program, který Vám pomůže plně rozvinout Váš
potenciál. Prvních pět měsíců budete součástí mezinárodní skupiny, která pracuje střídavě v
některých z nejlepších O-I závodů v Evropě. Tento rotační program byl vymyšlen tak, aby Vás
připravil na úspěšnou kariéru sklářského mistra.
Po návratu do Česka budete pracovat v závodě v Dubí nebo v Novém Sedle. Oba závody mají
mnohaletou historii a jejich současná práce navazuje na staletou tradici v regionech. Stejně jako
naši sklářští mistři budete mít v O-I šanci stát se experty v oboru.
V průběhu našeho programu budete postaveni před mnohé výzvy a zajímavé příležitosti. Přitom se
budete moci opřít o propracovaný plán vzdělávání a dalšího rozvoje. Na pracovišti se mezitím
budete moci zapojit i do mnoha dalších zajímavých aktivit společně s kolegy.
KOHO HLEDÁME:
• Jste výborný, zapálený a zvídavý student – čerstvý absolvent nebo krátce před promocí
• Studoval jste obor zaměřený na strojírenství, průmysl, chemii, elektrotechniku, nebo máte titul z
jiného technického oboru
• Máte zájem pracovat ve výrobě, bok po boku s nejlepšími sklářskými mistry v naší společnosti

M A K E WH AT MATTERS
O-I CZECH REPUBLIC

GRADUATE ENGINEER
PROGRAM

O-I
Dubí, Nové Sedlo

Práce
na plný úvazek

MÁTE ZÁJEM?
Zašlete nám svůj životopis. Jako naši budoucí kolegové se k nám přidáte v říjnu 2020, rotační
tréninkový program v Evropě začne od ledna 2021.

V O-I jsme odhodlána podporovat prostředí, které přitahuje ty nejlepší v oboru, a vytvářet kulturu,
která vítá rozmanitost myšlenek a perspektiv a zároveň podporuje růst a odměňuje výkon.

KDO JSME:
O-I Glass je nejvýznamnější světový výrobce skleněných obalů a preferovaný partner
mnoha předních světových značek. Pomáhá jim budovat image na trhu s pivem, vínem,
destiláty, potravinami a nealkoholickými nápoji. Světové sídlo O-I je v Perrysburgu v
Ohiu (USA). V České republice má společnost O-I dva závody, a to v Novém Sedle u
Karlových Varů a v Dubí u Teplic, kde je současně i sídlo společnosti v ČR. V Česku má
O-I přibližně 400 zaměstnanců a zaujímá zhruba 55% trhu se skleněnými obaly.

KONTAKT:
O-I Czech Republic
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Dana Dekojová
Country HR Business Partner
dana.dekojova@o-i.com
Tel. 725 534 182
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