Inżynier ds. Kalkulacji Kosztów Produktu - Staż
(Product Costing Engineer Internship)
O nas
Czy jesteś gotowy, aby nabyć międzynarodowe doświadczenie z Whirlpool EMEA? Chciałbyś
pracować w jednym z najważniejszych oddziałów Whirlpool w Europie? U nas możesz sprawdzić
swoje umiejętności w wielokulturowym i dynamicznym środowisku.
Whirlpool EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) zatrudniający obecnie około 24 000 pracowników, z
obszarem sprzedaży obejmującym ponad 30 krajów i zakładami produkcyjnymi w 8 krajach, to
operacyjna część Whirlpool Corporation. Firma dustrybuuje marki Whirlpool, KitchenAid, Indesit,
Hotpoint i Bauknecht w około 140 krajach na całym świecie. Whirlpool EMEA ma siedzibę w Pero
(MI) we Włoszech.
Od pokoleń Whirlpool Corporation pomaga ludziom jak najlepiej wykorzystywać czas, aby mogli
skupić się na tym, co naprawdę ważne - swoich rodzinach i życiu.

Opis stanowiska pracy
Stażysta będzie zaangażowany w szereg kluczowych działań związanych z kalkulacją kosztów
produkcji, m.in.:
• Obliczanie, przegląd i aktualizacja kosztów pracy, stałych (ogólnych), cen transportu i materiałów
• Interakcja ze wszystkimi interesariuszami, zapewnienie odpowiednich i aktualnych informacji dot.
kosztów
• Przeprowadzenie oceny ekonomicznej drobnych zmian estetycznych/handlowych produktów
• Oszacowanie New Products Normative Cost z użyciem narzędzia pBOM w koordynacji z innymi
obszarami funkcjonalnymi (inżynieria, zaopatrzenie, marketing, itd.) w celu zebrania niezbędnych
danych
• Stosowanie metodologii Tear Downs with shadow
• Korzystanie z narzędzia Cost Matrix
• Wspieranie inicjatywy P4G (Profit for Growth)

Wymagania
• Wykształcenie wyższe (magister inżynier) w zakresie inżynierii i/lub ekonomii/finansów
• Wiedza nt. kalkulacji kosztów produktu
• Płynna znajomosść języka angielskiego
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętności analityczne
• Zdolność rozwiązywania problemów

• Znajomość SAP będzie dodatkowym atutem

Dalsze informacje
Rodzaj umowy: Staż
Czas trwania: 6 miesięcy
Lokalizacja: Polska, Radomsko
Data rozpoczęcia: Jak najszybciej
Wynagordzenie: TAK
Nasz zespół HR pomoże przyjętym osobom w znalezieniu zakwaterowania i zorganizowaniu
wszystkiego, czego potrzeba do odbycia stażu. Stażysta będzie pracować w bezpośrednim kontakcie
z przełożonym, który będzie go wspierać i motywowac do osiągania jak najlepszych rezultatów
zgodnych z wartościami i celami firmy Whirlpool.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie
swojego CV w języku angielskim na adres: oksana_kucharska_kenexa@whirlpool.com

