СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ИНДЕКС-6
Лято 2017

Уважаеми Студенти,

Благодарим Ви за интереса към възможността за стажуване в Индекс-6. През лято 2017
компанията ще приеме до 8 стажанта в различни отдели за период не по-кратък от 4
седмици. Програмата се състои от 4 модула, всеки с продължителност 2 седмици, като
студентите имат възможност да изберат от 2 до 4 модула, според техните интереси.
Времевата рамка за провеждане на стажовете е адаптивна и ще бъде съобразена с
възможностите на студентите, като единственото условие е при наличието на няколко
приети кандидата за определена позиция, те да проведат стажа едновременно.

Очакваме Ви!
Екипът на Индекс-6

МОДУЛИ
Студентите имат възможност да изберат от 2 до 4 модула, според техните интереси.
Продължителността на всеки модул е 2 седмици.
Позиция
Отдел
Комуникира със
Отговорности

Асистент на технолог монтаж машини и поточни линии
Технологичен отдел на монтажен завод
Конструктивен отдел, монтажни бригади, мениджър монтаж, мениджър
производство детайли
Запознаване с процеса на изграждане на машини според конструктивна
документация. Съставяне на монтажен план за машини, генериране на
искания за отскладяване на възли, планиране на работата на бригади.
Създаване на технология за монтаж на определени възли. Участие при
решаване на проблеми възникнали по време на монтаж. Участване при
пускането и настройките на сглобени машини.

Позиция
Отдел
Комуникира със
Отговорности

Асистент на контрольор качество на произвежданите детайли
Отдел за технически и качествен контрол в завод механични детайли
Технолози механична обработка, КООП, отдел ОТКК, механичен завод
Измерване на детайли с универсални измервателни средства и
трикоординатна измервателна машина.Измервания по преки и косвени
методи на размери на детайли. Запознаване с: измерванията в реални
условия при единично производство; допусковите полета използвани в
общото машиностроене; Чрез между-операционен контрол ще се
придобие поглед върху технологиите за изработване на детайли.

Позиция
Отдел
Комуникира със

Асистент на конструктор механична-динамична част
Конструктивен отдел
Главен конструктор, старши конструктори, главен инженер, екип
конструктори автоматика и механична част
Запознаване с методики и последователност на конструиране на
детайли. Проектиране с CAD програма SOLID EDGE ST6 . Конструиране на
възел с ниска сложност, включващ кинематичен и динамичен разчет.
Проследяване на жизнения цикъл на детайла от конструиране до
монтаж.

Отговорности

Позиция
Отдел
Комуникира със
Отговорности

Асистент на технолог и CAM програмист – производство детайли
Технологичен отдел
Технолози механична обработка, организатори производство, машинни
оператори и настройчици
Участие като помощник при:
- анализиране на чертеж на детайл и разработка на съответна технология
и CAM програма
- проследяване на процеса на пускане в производство, диспечиране и
достигане на заготовка до CNC металообработваща машина
- настройка на CNC металообработваща машина и изработване на
детайли

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ:
За да кандидатствате моля изпратете професионална автобиография със снимка на
адрес hr@index-6.com. Моля не забравяйте да посочите модулите, за които
кандидатствате. За стаж в конструктивен отдел, моля освен автобиографията да
изпратите и мотивационно писмо (до 450 думи) което адресира следните въпроси:
1.
2.
3.

Какво искам да науча от стаж 2017 и защо
Какво искам да работя след 5 години
Информация за Вас, която смятате за съществена

ИНДЕКС-6 КАТО РАБОТОДАТЕЛ И ВАШ ВТОРИ ДОМ:
Индекс-6 е добре познат в индустрията и уважаван производител на машини и
комплексни поточни линии за автоматизация на процесите на бутилиране и опаковане
на много разнообразни продукти. Компанията е създадена през 1990 г. и оттогава се
радва на непрестанно развитие. Екипът ни се състои от малко над 200 колеги, а няколко
хиляди наши машини работят в над 40 страни на 4 континента. Притежаваме редица
патенти, а сред нашите клиенти са множество световноизвестни корпорации.
Индекс-6 е място където ежедневно решаваме интересни технически казуси. Отново и
отново извървяваме целия път от виртуална концепция до завършена работеща
машина, с всички трудности по него. Екипът ни включва както доказани специалисти,
така и млади и неопитни, но амбициозни и съобразителни хора. Обхващаме широк
спектър от позиции - имаме сериозен конструктивен отдел с механо и електро
конструктори; динамичен сервизен отдел, който постоянно командирова колеги за пуск
на оборудване в експлоатация по целия свят; търговски отдел с технически
компетенции осъществяващ постоянна многоезична и многоканална комуникация на
корпоративно ниво. Производствената ни база е разположена на около 15 декара и е
работно място на десетки оператори на най-съвременно металорежещо оборудване,
монтажни екипи, заварчици, технолози и организатори на производството.
Оптималната смесица от опитни специалисти на световно ниво и млади хора с
любопитство към технологиите, с много енергия и амбиция, създава среда на обмен на
знания и умения и център на постоянно развитие. Даваме възможност на току-що
завършили студенти да стартират кариерата си с нас и да се развият до ниво
непостижимо в много други сфери. През последната година сме наели 5 души без
професионален опит, в различни отдели.

