
WABCO jest liderem innowacji i globalnym dostawcą technologii poprawiających bezpieczeństwo oraz efektywność działania 
pojazdów ciężarowych. Od ponad 150 lat WABCO niezmiennie pozostaje pionierem przełomowych produktów i systemów 
hamowania, stabilizacji jazdy, zawieszenia, automatycznych skrzyń przekładniowych oraz aerodynamiki.

W Polsce, WABCO z sukcesem rozwija działalność we Wrocławiu od 1999 roku. WABCO Polska zatrudnia ponad 2000 pracowników 
w dwóch nowoczesnych zakładach produkcyjnych i Centrum Badawczo-Rozwojowym (R&D). Nasi pracownicy wspierają procesy 
biznesowe, zintegrowany łańcuch dostaw oraz centrum globalnych usług finansowych.
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PRACOWNIK PRODUKCJIPRACOWNIK PRODUKCJI
– PRACA WAKACYJNA– PRACA WAKACYJNA

CO OFERUJEMY?
Pracę wakacyjną na podstawie umowy o pracę
Wynagrodzenie min. 2700 brutto na start
Szkolenie zawodowe (nie oczekujemy doświadczenia w pracy w produkcji)
Pracę w dogodnej lokalizacji (okolice FAT, możliwość dojazdu 
komunikacją miejską)
Bezpłatny i zamknięty parking dla rowerów i samochodów
Dofinansowanie do posiłków w firmowej stołówce 
Bezpłatną prywatną opiekę medyczną (Medicover)
Dofinansowanie do programu sportowego (Multisport)
Możliwość przedłużenia współpracy po sezonie wakacyjnym

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA(-Y)?
Montaż elementów układu hamulcowego z gotowych produktów
(zgodnie z instrukcją)
Bindowanie i pakowanie produktów
Obsługę urządzeń wspomagających pracę manualną
Dbanie o jakość montowanych elementów

CZEGO OCZEKUJEMY?
Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym (praca stojąca)
Sprawności manualnej
Dokładności w wykonywaniu zleconych zadań
Umiejętności pracy w zespole
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Osoby zainteresowane zapraszamy
do aplikowania na adres: 
rekrutacja@wabco-auto.com
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002 r., 
Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez 
WABCO Polska z siedzibą we Wrocławiu”.
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Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:


