Zajímá Vás
pracovní zkušenost
v ORLEN Unipetrol?
Chcete být součástí jediné společnosti v ČR,
která zpracovává ropu, a svou kariéru rozjet v jedinečném
rafinérském, petrochemickém a agrochemickém průmyslu?
Nabízíme Vám unikátní příležitost získat konzultaci
své potenciální kariéry s našimi specialisty z oboru.
Jsme jediným zpracovatelem ropy
s vlastními rafineriemi v České republice.
Soustavně modernizujeme výrobu, snižujeme objem emisních a odpadních
látek a optimalizujeme energetickou náročnost. Hledíme vpřed, a proto
chceme být společně s naší mateřskou společností, skupinou ORLEN, v roce
2050 emisně neutrální.
Již nyní realizujeme nebo připravujeme řadu projektů, které nám k tomu
napomohou, například vyvíjíme alternativní paliva a řešíme recyklaci
plastů.
Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá:
•p
 o načtení QR kódu budete moci nahlédnout
do Chemparku v Litvínově
•m
 ůžete se nejen podívat do 7 výrobních úseků,
ale také do laboratoří či k hasičskému záchrannému sboru

v

Vyplňte nám krátký formulář o sobě
a přiložte svůj životopis.
Jméno a příjmení, titul:				
Datum narození:
Univerzita / fakulta / obor:
Předpokládaný termín ukončení:
Oblíbený předmět:

Jak byste si ideální zkušenost představovali?
• V jaké lokalitě patřící do skupiny ORLEN Unipetrol byste o zkušenost měli zájem?

• V jaké oblasti byste si chtěli rozšířit obzory?

• Máte již nějakou pracovní zkušenost? Pokud ano, jakou?

• Co by Vám udělalo radost, kdyby Vám společnost poskytovala?

Jaké jsou oblasti, kterým se rádi věnujete mimo studium – v rámci volného
času – a přinášejí Vám radost?

Odpovězte na následující otázky a na oplátku si připravte tu svou na nás!
• Na co byste se nás chtěli zeptat?

Svůj životopis spolu s vyplněným formulářem
zasílejte na e-mail: anna.horakova@orlenunipetrol.cz
Termín uzavření žádostí je 20. 4. 2021.
Budeme se těšit!

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Záluží 1, 436 70 Litvínov
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