
 Tenneco w Rybniku ist-
nieje od 1997 r. Zajmuje się 
projektowaniem, produkcją 
i dystrybucją układów wy-
dechowych (system kontroli 
emisji spalin). Produkuje czę-
ści do takich marek jak BMW, 
VW, Opel czy Audi.
 Aktualnie w zakładzie 
w Rybniku pracuje około 
2500 osób. Ze względu na 
stały rozwój cały czas po-
szukujemy nowych współ-
pracowników, zarówno 
osób doświadczonych, jak 
i tych którzy chcą dopiero 
zdobyć doświadczenie w 
naszej firmie. Do naszej fir-
my przyjmujemy uczniów 
z lokalnych szkół, którzy 
odbywają praktyki zawo-
dowe. Współpracujemy 
między innymi z Politech-
niką Śląską w ramach 
studiów dualnych. Dzięki 
nim, studenci mają moż-
liwość przez 6 miesięcy 
uczestniczyć w zajęciach 
na uczelni, a przez kolej-
ne 6 miesięcy odbywają 
praktyczne staże w na-
szej firmie. 
 Naszym nowym współ-
pracownikom zapewnia-

my szkolenie wdrażające 
(teoretyczne i praktyczne), 
które ułatwia rozpoczęcie 
nowej pracy. Bardzo ważna 
jest dla nas również stabil-
ność zatrudnienia, dlatego 
od początku proponujemy 
umowę o pracę. 
  Nasi pracownicy mogą 
liczyć na bogaty pakiet 
socjalny, skierowany rów-
nież do najbliższych. Sta-
wiamy na ciągły rozwój 
naszych współpracowni-
ków poprzez dodatkowe 
szkolenia i kursy. Każdy 
Pracownik Tenneco ma 
możliwość rozwoju swo-
ich kompetencji.

 dofinansowanie do wypoczynku, do wyprawki szkolnej, do biletów 
na żużel, do karnetów na baseny

 możliwość korzystania z Prywatnej Opieki medycznej LUXMED
 zapomogi losowe/finansowe – wypłacane w przypadku trudnej 

sytuacji pracownika
 paczki świąteczne dla dzieci pracowników wraz z możliwością 

spotkania ze Świętym Mikołajem
 premia 1000 zł brutto dla pracowników po przepracowaniu 3 miesięcy 
 organizujemy imprezy integracyjne letni i zimowy dzień firmowy
 mamy zakładową drużynę piłki nożnej, która bierze udział w różnego 

rodzaju turniejach
 organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci naszych pracowników

 OPERATOR MASZYN – nie wymagamy doświadczenia, liczą się dla 
nas chęci do pracy oraz dyspozycyjność

 SPAWACZ – mile widziane doświadczenie w spawaniu i/lub 
ukończone kursy potwierdzające kwalifikacje

 OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH – mile widziane doświadczenie 
oraz uprawnienia do kierowania wózkami, w szczególności 
uprawnienia UDT

 AUTOMATYK – wykształcenie średnie bądź wyższe (automatyka, 
elektronika, robotyka), uprawnienia SEP do 1Kv, mile widziane min. 
roczne doświadczenie na podobnym stanowisku

BENEFITY DLA PRACOWNIKÓW: AKTUALNE 
OFERTY PRACY: 

BENEFITY DLA PRACOWNIKÓW:

Tenneco – warto być z nami
Tenneco działa na całym świecie i jest jednym z największych producentów komponentów i systemów w branży automotive. 
Główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Lake Forest w Stanie Illinois. W Polsce mamy 3 zakłady: w Rybniku, 
Stanowicach i Poznaniu.

Rybnik
www.praca-tenneco.pl

Adres mailowy: 
rekrutacja.rybnik@tenneco.com

Numer kontaktowy: 

664 001 351


