
PROGRAM 
ROTACYJNY 
DLA INŻYNIERÓW

Dla studentów w Polsce:  Program będzie składać się z 
trzech 6-miesięcznych rotacji, z których pierwsza odbędzie się 
w naszym zakładzie w Kontiolahti, w Finlandii, a druga i 
trzecia odbędzie się w lokalizacji firmy Phillips-Medisize w 
Europie lub na arenie międzynarodowej, na ile pozwolą na to 
możliwości.

Firma Phillips-Medisize, Wydział rozwiązań medycznych i 
farmaceutycznych firmy Molex (należącej do spółki Koch 
Industries), poszukuje inżynierów do naszego Programu 
rotacyjnego dla inżynierów. To stanowisko daje możliwość 
poznania wielu aspektów organizacji, która opracowuje i 
produkuje kontraktowe wyroby medyczne. Nasz program 
rotacyjny istnieje od ponad 30 lat! Jest to płatne pełnoetatowe 
stanowisko z przewidywanym zatrudnieniem po zakończeniu 
18-miesięcznego programu w jednym z naszych zakładów w UE.

DOSTĘPNE STANOWISKA RPE W POLSCE:
• Automatyzacja/Produkcja         • Obróbka form 
• Walidacja metrologiczna            • Inżynieria jakości  
• Inżynieria procesów polimerowych   
• Oprzyrządowanie 

Akademia Górniczo-Hutnicza im
Nauka i technologia

   

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FIRMIE PHILLIPS-MEDISIZE:
 www.phillipsmedisize.com      

YouTube: https://youtu.be/p4HMDtg0UOQ
LinkedIn: www.linkedin.com/company/Phillips-Medisize

Facebook: https://www.facebook.com/phillipsmedisizecareers

Złóż wniosek już dziś pod adresem: 
https://jobs.kochcareers.com/jobs/6562092-engineer-engineering-rotational-program-poland

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: bianca.vanhamburg@molex.com

SKANUJ, ABY 
ZASTOSOWAĆ
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DOŁĄCZ DO NASZEGO 
ZESPOŁU I ZACZNIJ 
SWOJĄ KARIERĘ Z NAMI!
JUŻ WKRÓTCE - Wkrótce otwarcie nowego zakładu 
produkcyjnego w Katowicach na terenie województwa Śląskiego!

STANOWISKA:
• Automatyzacja/Produkcja         • Obróbka form
• Walidacja metrologiczna         • Inżynieria jakości
• Inżynieria procesów polimerowych      

• Zarządzanie projektami          • Oprzyrządowanie

Firma Phillips-Medisize, Wydział rozwiązań medycznych i farmaceutycznych firmy 
Molex (należącej do spółki Koch Industries), poszukuje wykwalifikowanych 
inżynierów, którzy dołączą do nas w naszym nowym zakładzie! Jesteśmy 
wiodącym globalnym dostawcą usług zlecanych podmiotom zewnętrznym w 
zakresie opracowywania i produkcji leków, diagnostyki materiałów 
eksploatacyjnych, urządzeń medycznych i specjalistycznych rynków 
komercyjnych. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie technologii i produktów 
poprawiających życie ludzi.

“Twoja nowa kariera zaczyna się tutaj!”
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ekscytujących nowych możliwości, proszę 
skontaktować się z: anna.czarnecka@molex.com
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