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ae group polska 
sp. z o.o.

Strona www: www.ae-group.de

E-mail: rekrutacja@ae-group.de

Osoba do kontaktu: Alina Ceglarek-Mróz, Małgorzata Czyrniańska

Opis: ae group polska sp. z o.o. należy do niemieckiego koncernu ae group. Jeste-
śmy dostawcą aluminiowych i żeliwnych komponentów dla przemysłu motory-
zacyjnego. Proces produkcyjny sięga od obróbki konwencjonalnej po obróbkę 
na obrabiarkach sterowanych numerycznie, częściowo zrobotyzowanych. Tech-
nologia nasza zapewnia utrzymanie procesów obróbkowych w zakresie µm.

PRACA

Działy: QM, utrzymanie ruchu, planowanie produkcji, przygotowanie produkcji

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie

Długość trwania: od 4 tygodni do 3 miesięcy

Miasto: Strzelce Krajeńskie

Wynagrodzenie: do uzgodnienienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Zaangażowanie, zapał i motywacja do nauki i zdobywania nowych doświad-
czeń

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Aquanet SA

Strona www: www.aquanet.pl

E-mail: rekrutacja@aquanet.pl

Osoba do kontaktu: Roma Wińska, tel.61/835 93 02

Opis: AQUANET SA należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanali-
zacyjnej w Polsce. Celem działalności Spółki jest zagwarantowanie Klientom 
powszechności, pewności i niezawodności dostaw wody oraz usług kanaliza-
cyjnych przy zastosowaniu sprawdzonych technologii i zapewnieniu ochrony 
środowiska naturalnego.

PRACA

Działy: Automatyka, Mechanika, Elektrotechnika, Ochrona Środowiska, Technologia 
Wody i Ścieków, Marketing, Archiwum

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące (lipiec-wrzesień)

Miasto: Poznań/Koziegłowy/Mosina

Wynagrodzenie: W trakcie ustaleń

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
technologie ochrony środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Zależy od stażu.

Preferowane 
języki obce: angielski



AKE Robotics 
Sp. z o.o.

Strona www: www.ake-robotics.pl

E-mail: m.skorupa@ake-robotics.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Skorupa

Opis: AKE Robotics powstało z pasji do tworzenia nowych, często unikalnych 
rozwiązań technologicznych w obszarze stanowisk zrobotyzowanych. Nasi 
Klienci należą do najbardziej wymagających i wysoko zaawansowanych 
technologicznie firm oraz koncernów międzynarodowych, w tym z branży 
motoryzacyjnej.

PRACA
Działy: PLC/Robotyka

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące +

Miasto: Katowice lub Poznań

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa 
maszyn, mechatronika

Wymagania:

Mocną pozycję rynkową oraz stały wzrost zawdzięczamy ludziom pełnym 
pasji i zaangażowania. Nasz Zespół to ludzie odważni i wychodzący z 
inicjatywą, którzy są otwarci na bieżącą komunikację i współpracę. Cenimy 
sobie pracę w środowisku eksperckim, w którym szukanie nowych rozwiązań 
należy do codzienności. Czerpiemy radość z tego co robimy, stąd wiemy, co 
to poczucie humoru i dobra atmosfera. Szczegółowe informacje znajdziecie 
na naszej stronie internetowej: www.ake-robotics.pl

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Amazon

Strona www: www.amazon.jobs

E-mail: martulaj@amazon.co.uk

Osoba do kontaktu: Justyna Martula

Opis: Stronę internetową Amazon.com uruchomiono w lipcu 1995 r. W Polsce 
Amazon posiada obecnie 5 Centrów Logistyki E-Commerce. Firma rozwija się 
w szybkim tempie, co wymaga podejmowania współpracy z najlepszymi spe-
cjalistami. Szukamy utalentowanych absolwentów najlepszych polskich uczelni, 
którzy potrafią myśleć analitycznie i chcą stale się rozwijać.

PRACA

Działy: Dział Operacji

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 3-6 miesięcy

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: konkurencyjne

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka, zarządzanie i inżynieria 
produkcji

Wymagania:

Staże: Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego, Gotowość do pracy 
według niestandardowego grafiku, w trybie zmianowym i w elastycznym 
wymiarze godzin pracy, zapał i entuzjazm do pracy, zdolności analityczne 
Leadership Development Program: ukończone studia magisterskie lub pody-
plomowe, umiejętności analityczne i zdolności przywódcze, mile widziane 
doświadczenie zdobyte podczas studiów w jednej z dziedzin: inżynieria 
produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka, finanse, zarządzanie.

Preferowane języki 
obce: angielski



APPCHANCE

Strona www: www.appchance.com

E-mail: kariera@appchance.com

Osoba do kontaktu: Klaudia Sujecka

Opis: Appchance to ok. 40 osób w zespole, 7 lat w biznesie i setki zrobionych pro-
jektów. To liczby, które są efektem współpracy geeków komputerowych, pasjo-
natów nowych technologii i entuzjastów biznesu. Tworzymy produkty cyfrowe 
(aplikacje webowe i mobilne, rozwiązania IOT, systemy API oraz CMS), które 
pomagają naszym klientom rozwinąć skrzydła. Zajmujemy się złożonymi pro-
jektami dla klientów z całego globu. Wśród naszych klientów można znaleźć 
X-kom, Fibaro, Media Markt, Allegro, Loreal etc.

PRACA

Działy: Poszukujemy programistów aplikacji mobilnych i internetowych do działów: 
Web, Android, iOS

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: ustalane indywidualnie

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: ustalane indywidualnie

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka,  
mechatronika, teleinformatyka

Wymagania:

Poszukujemy osób posiadających co najmniej podstawowe doświadczenie w 
tworzeniu aplikacji mobilnych oraz internetowych, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności i uczestniczyć w ciekawych projektach. Wymagamy: - zdolności 
do szybkiego uczenia się nowych technologii - umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów technicznych - komunikatywności oraz umiejętności 
pracy zespołowej - znajomość języka angielskiego

Preferowane języki 
obce: angielski, niemiecki



Arjo

Strona www: www.arjo.com

E-mail: anna.nowacka@arjo.com

Osoba do kontaktu: Anna Nowacka

Opis: W Arjo jesteśmy zobowiązani do poprawy życia ludzi dotkniętych ograni-
czoną mobilnością. Dzięki naszym innowacyjnym produktom i rozwiązaniom 
pomagamy specjalistom z sektora opieki zdrowotnej stale podnosić standardy 
bezpiecznej i godnej opieki. Arjo zatrudnia ponad 5900 pracowników na 
całym świecie oraz dostarcza swoje produkty do klientów w ponad 70 krajach. 
Polski oddział firmy jest największą fabryką sprzętu Arjo na świecie. Zatrudnia-
my ponad 700 pracowników i cały czas się rozwijamy.

PRACA

Działy: Produkcja, Inżyniera, Jakość, HR, Finanse, Supply Chain, Zakupy (operacyjne 
i strategiczne), Planowanie, Reklamacje

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: W zależności od roli

Miasto: Komorniki

Wynagrodzenie: W zależności od roli

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informaty-
ka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska,
inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, technologie 
ochrony środowiska, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: W zależności od roli

Preferowane 
języki obce: angielski



Arvato Polska

Strona www: www.praktykadlalogistyka.pl, www.itmocny.pl

E-mail: praktykadlalogistyka@arvato.pl, itmocny@arvato.pl

Osoba do kontaktu: Logistyka - Ewelina Walocha - Żmuda, IT - Dawid Czeklaski

Opis: Arvato Polska jest częścią międzynarodowego koncernu medialnego Bertel-
smann Media Od roku 1994, jako pionier outsourcingu w Polsce, świadczymy 
kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie 3 grup rozwiązań: SCM 
(logistyka kontraktowa, obsługa programów lojalnościowych, e-commerce, 
healthcare), CRM (wielokanałowa obsługa klientów), FS (specjalistyczne usługi 
finansowe: faktoring, monitoring należności, windykacja). Zatrudniamy ok. 
4000 pracowników w 15 lokalizacjach

PRACA
Działy: Dział Logistyki, Dział IT

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Plewiska, Komorniki, Żerniki, Poznań

Wynagrodzenie: Podane na rozmowie

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II

Stopień: II

Preferowane kierunki: informatyka, logistyka, transport

Wymagania:

Logistyka: - jesteś studentem IV - V roku i jesteś przedsiębiorczy (Specjalista)  
- znasz angielski na poziomie min. B2 - potrafisz myśleć analitycznie i pro-
ponujesz nowe rozwiązania - znasz bardzo dobrze MS Excel (Lider) - znasz 
angielski na poziomie min. B2 - posiadasz zdolności przywódcze i umiejętność 
rozwiązywania problemów i ustalania priorytetów 
Dział IT: - znajomość angielskiego na poziomie min. B1 - mile widzialne  
doświadczenie w pracy z bazami danych

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



AUDIT Doradztwo 
Personalne Sp. z o.o.

Strona www: www.audit.com.pl

E-mail: karolina.brodnicka@audit.com.pl

Osoba do kontaktu: Karolina Brodnicka

Opis: Jesteśmy jedną z pierwszych i najbardziej doświadczonych firm doradztwa 
personalnego w Polsce. Zrealizowaliśmy tysiące projektów, zyskując uznanie 
i zaufanie firm na terenie całego kraju. Prowadzimy autorski projekt \”Praca 
dla absolwentów\”, którego celem jest pomoc młodym ludziom w znalezieniu 
stałego zatrudnienia.Uczniom i studentom doradzamy w wyborze ścieżki 
edukacyjno-zawodowej oraz pomagamy w znalezieniu praktyk i staży.

PRACA

Działy: dział produkcji, HR, logistyki, obsługi klienta, księgowości, handlowy, admini-
stracyjny

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: nieokreślone

Miasto: Poznań,Gorzów Wlkp.,Zielona Góra

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

achitektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika  
i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, 
inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria 
środowiska, inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka, matematyka  
w technice, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie ochrony 
środowiska, teleinformatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: chęć do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



BA GLASS POLAND 
Sp. z o.o.

Strona www: www.baglass.com

E-mail: rekrutacja@baglass.com

Osoba do kontaktu: Magdalena Orzechowska

Opis: BA GLASS POLAND należy do międzynarodowej grupy BA GLASS z kapita-
łem iberyjskim i jest jednym z największych producentów opakowań szklanych. 
W 12 hutach zatrudnia blisko 4000 pracowników. Działa na terenie Portuga-
lii, Hiszpanii, Polski, Niemiec, Grecji, Rumunii oraz Bułgarii. 2 huty w Polsce 
(Hura Sieraków i Huta Jedlice) dziennie produkują 4.000.000 sztuk opakowań 
szklanych.

PRACA

Działy: - dział produkcji - dział utrzymania ruchu - dział jakości - dział automatyki - 
dział elektryczny

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 1 rok

Miasto: Sieraków (powiat międzychodzki)

Wynagrodzenie: atrakcyjne

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa  
maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Jeżeli jesteś lub niebawem zostaniesz absolwentem wyższej uczelni o profilu 
technicznym, jesteś w stanie rozpocząć pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy, posługujesz się dobrze językiem angielskim, myślisz perspektywicznie 
o swoim rozwoju, jesteś proaktywny/proaktywna oraz uważasz, że masz silną 
osobowość i potrafisz przekonać innych do własnych poglądów, a analiza 
danych i wyciąganie wniosków jest Twoją mocną stroną, ... to jesteś właśnie 
idealnym kandydatem do udziału w programie Young Engineers w BA!

Preferowane 
języki obce: angielski



BAE Systems AI

Strona www: www.baesystems.com

E-mail: robert.cwikla@baesystems.com

Osoba do kontaktu: Robert Cwikla

Opis: The Applied Intelligence business of BAE Systems delivers solutions which help 
to protect and enhance the connected world. Our solutions combine large 
scale data exploitation, ‘intelligence-grade’ security and complex services 
and solutions integration. We operate in four key domains of expertise: Cyber 
Security, Financial Crime, Communications Intelligence and Digital Transforma-
tion.

PRACA
Działy: IT

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiace

Miasto: Poznan

Wynagrodzenie: 3700

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika  
i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, matematyka

Wymagania: SQL, Bazy Danych, Linux, Unix, Aix, DB2, MSSQL

Preferowane języki 
obce: angielski



BeOne Sp. z o.o.

Strona www: www.beone.pl

E-mail: rekrutacja@beone.pl

Osoba do kontaktu: Robert Rawecki

Opis: BeOne to lider na rynku we wdrożeniach platformy Alfresco w tej części 
Europy. Wykorzystujemy najnowsze technologie, realizujemy duże, ciekawe 
projekty dla największych firm z różnych branż. Bierzemy czynny udział w 
globalnych forach poświęconych wytyczaniu kierunków rozwoju platformy.

PRACA
Działy: Dział projektów, Dział rozwoju.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: na czas nieokreślony

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: umowa o pracę od 3500 zł netto

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: informatyka

Wymagania:
Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, chęć rozwoju. Oferujemy 
zatrudnienie na umowę o pracę, płatne staże, elastyczny czas pracy przy 
umowie zlecenie.

Preferowane 
języki obce: angielski



Bridgestone 
Poznań Sp. z o.o.

Strona www: www.bridgestone.pl; www.bridgestone-poznan.pl

E-mail: www.bridgestone.pl  zakładka Praca

Osoba do kontaktu: tel. 795-54-50-00

Opis: Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Bridgestone Corporation, 
światowego lidera w produkcji opon i wyrobów gumowych. Nasza fabryka 
powstała w Poznaniu w 1998 roku, obecnie zatrudnia ponad 1900 osób. W 
jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych koncernu wytwarza-
my wysokiej jakości opony do samochodów osobowych oraz 4x4.

PRACA

Działy:
Organizujemy praktyki w różnych działach w fabryce opon w Poznaniu. 
Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie internetowej  
www.bridgestone.pl w zakładce Praca.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie

Długość trwania: Praktyki trwają min. 1 miesiąc.

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: 2400 brutto za 160 godz. pracy

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: -

Preferowane kierunki: -

Wymagania:

Organizujemy praktyki dla studentów/ek kierunków technicznych. Wszystkich 
zainteresowanych odbyciem praktyki w Bridgestone Poznań zapraszamy do 
przesłania swojego CV za pomocą aplikacji znajdującej się na naszej stronie 
internetowej (www.bridgestone.pl  zakładka Praca).

Preferowane 
języki obce: -



BTC Business Technology 
Consulting Sp. z o.o

Strona www: www.btc-ag.pl/kariera

E-mail: rekrutacja@btc-ag.com

Osoba do kontaktu: Agnieszka Krzywosądzka

Opis: BTC jest międzynarodową firmą konsultingową sektora IT z oddziałami w Pol-
sce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rumunii, Turcji, Chinach i w Japonii. BTC 
oferuje produkty i kompleksowe usługi doradcze z zakresu konsultingu, integra-
cji i zarządzania systemami. Już od 20 lat na polskim rynku osiągamy sukcesy 
w realizowanych projektach i konsultingu IT dzięki głębokiej znajomości branż, 
szczegółowej wiedzy z zakresu IT oraz jakości realizowanych prac.

PRACA
Działy: Rozwiązań Technicznych, Rozwiązań Biznesowych, Rozwoju Software’u

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Poznań (Centrum)

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja,  
energetyka, informatyka, matematyka, matematyka w technice,  
teleinformatyka

Wymagania: Wymagania odnoszące się do konkretnych ofert pracy dostępne na stronie 
www.btc-ag.pl/kariera.

Preferowane języki 
obce: angielski, niemiecki



B&R Automatyka 
Przemysłowa sp. z o.o.

Strona www: www.br-automation.com

E-mail: office.pl@br-automation.com

Osoba do kontaktu: Ilona Kanas

Opis: B&R to innowacyjna firma z branży automatyzacji z siedzibą w Austrii i przed-
stawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemy-
słowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, 
oferując klientom z praktycznie każdej branży kompleksowe rozwiązania z 
zakresu automatyki maszyn i automatyki zakładowej, sterowania napędami, 
interfejsów HMI oraz zintegrowanej technologii bezpieczeństwa.

PRACA
Działy: Dział Wsparcia Technicznego (Application Department)

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: 1 - 3 miesięcy

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika

Wymagania: znajomość programowania sterowników PLC

Preferowane 
języki obce: angielski



Capgemini Software 
Solutions Center

Strona www: capgeminisoftware.pl

E-mail: rekrutacja.ssc.pl@capgemini.com

Osoba do kontaktu: -

Opis: Software Solutions Center to: • projektowanie, tworzenie, testowanie indy-
widualnych rozwiązań IT • nowe rozwiązania informatyczne • architektura 
złożonych systemów IT • zarządzanie projektami informatycznymi • wsparcie 
funkcjonowania systemów indywidualnych oraz SAP • web development w 
oparciu o nowoczesne technologie • aktywność w obszarze BigData

PRACA

Działy: IT: Programowanie (Java, .NET, C/C++, aplikacje mobilne, webowe itp.), 
Bazy Danych i Business Intelligence, SAP

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: minimum 3 miesiące

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: informatyka

Wymagania: w zależności od stanowiska

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Cognifide Polska

Strona www: www.cognifide.com

E-mail: jobs-pl@cognifide.com

Osoba do kontaktu: Magdalena Mielczarek

Opis: Nasze motto to „Feel Good @Cognifide!” – czujemy się dobrze, pracując w 
zwinnych zespołach przy tworzeniu aplikacji webowych, opartych o systemy 
zarządzania treścią (CMS). Od 2005 roku wdrażamy platformy marketingowe 
dla klientów, do których należą m.in. Ford, Shell, Telegraph Media Group, 
Virgin Media czy GSK. Stawiamy na mentoring, dzielenie się wiedzą i dobrą 
atmosferę. Dołącz do nas i też to poczuj!

PRACA

Działy: Software Development, Front-end Development, Quality Assurance, Project 
Management, IT, Systems Engineering, Service Operations

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 3 m-ce (możliwość przedłużenia)

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: 20-24 zł/h

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka
inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, teleinformatyka

Wymagania:

Dostępność w wymiarze co najmniej 20-30 godzin w tygodniu, pasja do IT  
i zainteresowanie nowymi technologiami, podstawowa znajomość technologii 
i narzędzi będących w kręgu zainteresowań, umiejętność współpracy w ze-
spole, język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację 
oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Preferowane 
języki obce: angielski



GRUPA COM40

Strona www: www.com40.pl

E-mail: rekrutacja@com40.pl

Osoba do kontaktu: Marta Woźniak

Opis: Grupa COM40 to ponad 7000 wykwalifikowanych pracowników, 50 000 m2 
powierzchni nowoczesnego parku maszynowego oraz wydajność na pozio-
mie 1 mln sztuk mebli tapicerowanych rocznie. Sukces powstałej w 2000 roku 
firmy leży w strategii zarządzania, bazującej na ciągłym doskonaleniu zespo-
łu i osiąganiu coraz to lepszych wyników zarówno w zakresie wydajności i 
jakości. Obecnie kompleks fabryk Grupy COM40, na który składa się także 
fabryka materacy CORRECT, stanowi największe tego typu przedsiębiorstwo.

PRACA

Działy:
R&D, Utrzymanie Ruchu, Inżynieria Procesu, Planowanie Produkcji, Budowa 
Maszyn, Innowacje i Automatyka, Inwestycje i Nowe Technologie, Inżynieria 
Jakości, Laboratorium

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: Do uzgodnienia

Miasto: Nowe Skalmierzyce/ Ociąż

Wynagrodzenie: Tak

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria mate-
riałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, technologia chemiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:
Wiedza oraz umiejętności adekwatne do stanowiska, zaangażowanie, inicja-
tywa - głowa pełna pomysłów, zdolność analitycznego myślenia, komunika-
tywność.

Preferowane 
języki obce: angielski, rosyjski



Comarch

Strona www: www.staz.comarch.pl

E-mail: praca@comarch.pl

Osoba do kontaktu: Dział rekrutacji

Opis: Comarch już od 25 lat dostarcza klientom z całego świata innowacyjne sys-
temy IT. W portfolio firmy znajdują się produkty dla niemal każdego sektora 
gospodarki, począwszy od telekomunikacji, branży finansowej, małych i 
średnich przedsiębiorstw, poprzez sektor publiczny i usługowy, aż po rozwią-
zania software i hardware dla branży medycznej, a także Internet Of Things. 
Ponadto Comarch co roku umożliwia studentom udział w płatnym wakacyjnym 
stażu, podczas którego mogą stawiać pierwsze kroku w branży IT.

PRACA
Działy: Programowanie, Analityka, Telekomunikacja

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Tak

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, 
informatyka, teleinformatyka

Wymagania: Podstawy wiedzy informatycznej oraz dwóch spośród technologii: Java, .Net, 
Bazy Danych, C/C++, Web Development

Preferowane 
języki obce: angielski



Consdata 
Sp. z o.o.

Strona www: www.consdata.pl

E-mail: rekrutacja@consdata.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Zielonka

Opis: Kiedy składasz wniosek w mBanku, korzystasz z usług Orange Finanse, wysy-
łasz wniosek „500 plus” w Credit Agricole czy wypełniasz ankietę konsumenc-
ką w BZ WBK, korzystasz z narzędzi stworzonych przez Consdatę. Projekty 
realizujemy zwinnie w interdyscyplinarnych zespołach scrumowych, w których 
każdy członek zespołu ma znaczenie dla realizacji celu oraz realny wpływ na 
wytwarzane oprogramowanie. Nasze wartości to osobiste zaangażowanie, 
partnerstwo i praca zespołowa.

PRACA
Działy: Poszukujemy Stażystów Java

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: 3 000 - 4 000 zł brutto

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, matematyka, teleinformatyka

Wymagania:

znajomość języka Java, znajomość technologii webowych (HTML, JavaScript, 
CSS), znajomość SQL, praktyczna znajomość narzędzi IntelliJ, mile widziana 
znajomość metodologii Agile, mile widziana znajomość technologii Spring, 
JEE

Preferowane 
języki obce: angielski



Data System 
Group

Strona www: www.datasystem.pl

E-mail: zaneta.czuprynska@datasystem.pl

Osoba do kontaktu: Żaneta Czupryńska

Opis: Data System od blisko 15 lat dostarcza klientom usługi z zakresu monitoringu  
i lokalizacji. Jesteśmy polskim producentem wszystkich oferowanych rozwią-
zań. Cechuje nas elastyczność oraz innowacyjność. Skupiamy się na lokalizo-
waniu oszczędności u naszych klientów i wdrażaniu rozwiązań umożliwiają-
cych ich osiągnięcie.

PRACA
Działy: Dział IT

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: czas nieokreślony

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki: informatyka, teleinformatyka

Wymagania:

2. Programista Stanowisko: Front-end developer Umiejętności: - dobra zna-
jomość języka TypeScript - znajomość framework\\\’a Angular - znajomość 
HTML/CSS - doświadczenie w budowaniu aplikacji webowych Mile widziane: - 
doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji Subversion - doświadczenie 
z technologią REST 4.Programista Developer Umiejętności: - dobra znajomość 
języka C++ - dobra znajomość języka Java - znajomość języka skryptowego 
(preferowany Python)

Preferowane 
języki obce: angielski



DEFOR S.A.

Strona www: defor.eu

E-mail: andrzej.jedrzejczak@defor.eu

Osoba do kontaktu: Andrzej Jędrzejczak

Opis: DEFOR S.A. to czołowy generalny wykonawca nowoczesnych elewacji w 
Polsce. Firma istnieje od 1990 roku, a jej współakcjonariuszem jest francuska 
firma Group GOYER SA, która jest jednym z największych producentów fasad 
aluminiowo-szklanych w Europie.

PRACA
Działy: Dział Techniczny Aluminium, Dział Produkcji Aluminium, Dział Projektowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Śrem

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria  
zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynie-
ria produkcji

Wymagania: znajomość programów AutoCad, Excel, dobra umiejętność czytania i pracy  
z rysunkiem technicznym,

Preferowane 
języki obce: francuski



EDAG Engineering 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.edag.pl

E-mail: rekrutacja@edag.pl

Osoba do kontaktu: Milena Włóka

Opis: W prawie każdym samochodzie znajduje się cząstka EDAG-a. Jesteśmy specja-
listami w rozwoju kompletnych pojazdów oraz optymalizacji procesów produk-
cyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Z około 8 tysiącami pracowników w 
60 oddziałach w 19 państwach oferujemy naszym Klientom pełny zakres usług 
inżynierskich w branży pojazdów.

PRACA
Działy: Dział konstrukcji

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: Do uzgodnienia

Miasto: Poznań, Warszawa, Lublin, Kraków

Wynagrodzenie: Zależne od doświadczenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn

Wymagania: Przynajmniej podstawowa znajomość programu Catia V5 i/lub NX.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Egnyte Poland

Strona www: www.egnyte.com

E-mail: jobs_poland@egnyte.com

Osoba do kontaktu: Agnieszka Konieczna

Opis: Egnyte Poland jest oddziałem amerykańskiej firmy z siedzibą główną w Doli-
nie Krzemowej, będącą liderem w zakresie tworzenia i rozwijania Enterprise 
File Sharing dla klientów biznesowych. Poznański oddział R&D, to zespół już 
ponad 100 osób, głównie programistów, którzy pracują nad oprogramowa-
niem zapewniającym bezpieczny dostęp do plików swoim klientom.

PRACA
Działy: Software Engineering, Datalab, Quality Assurance, DevOps

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 3 m-ce (możliwe przedłużenie)

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: staż ok. 2000 PLN

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka,  
matematyka, teleinformatyka

Wymagania:

znajomość podstaw programowania (Java, JavaScript, C++, Python, Obj-C); 
umiejętność algorytmicznego myślenia; znajomość systemu operacyjnego 
Linux; znajomość systemów kontroli wersji: GIT; umiejętność pracy w zespole; 
zainteresowanie rozwojem w branży IT; otwartość na zdobywanie wiedzy

Preferowane 
języki obce: angielski



Energika M. Szamałek 
Z. Szamałek Sp. Jawna

Strona www: www.energika.pl

E-mail: biuro@energika.pl

Osoba do kontaktu: Sylwia Pawlak

Opis: Od 35 lat realizujemy inwestycje w branży budowlanej, ciepłownictwie i 
energetyce przemysłowej na terenie całej Europy. Naszą misją jest dostarcza-
nie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych. Główny profil 
działalności: budowa, remonty i modernizacje ciepłowni oraz elektrociepłowni  
z różnymi typami kotłów, budowa instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyj-
nych, produkcja: kotłów parowych i wodnych, zbiorników, elementów ciśnie-
niowych, rurociągów i konstrukcji stalowych.

PRACA
Działy: Dział realizacji kontraktów, Dział kontroli jakości

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Zasutowo

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, technologie ochrony  
środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne (min. inżynier) bardzo dobra znajomość pakietu MS 
Office (w szczególności MS Excel, MS Word, MS Project) dobra znajomość programu 
AutoCad znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umiejętność współ-
pracy z Podwykonawcami zaangażowanie, systematyczność, sumienność, punktualność, 
odpowiedzialność zdolność pracy w zespole bardzo dobra znajomość rysunków tech-
nicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych uprawnienia energetyczne prawo jazdy kat. B.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski



ELEKTROBUDOWA SA

Strona www: www.elektrobudowa.com.pl

E-mail: magdalena.dobrzanska@elbudowa.com.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Dobrzańska

Opis: ELEKTROBUDOWA SA jest firmą produkującą urządzenia elektroenergetyczne 
oraz świadcząca kompleksowe usługi na rzecz energetyki oraz przemysłu, 
w tym przemysłu paliwowego, chemicznego, metalurgicznego oraz papierni-
czego. Uznawana jest za lidera wśród polskich firm realizujących zadania na 
rzecz sektorów wytwarzania, przemysłu i dystrybucji energii elektrycznej.

PRACA

Działy: Dział Projektowania i Rozwoju Dział Zakupów i Logistyki, Sekcja Pomiarów  
i Rozruchu, Biuro Budowy, Biuro Projektowe, Dział Przygotowania Produkcji

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: praktyka: 2-3 miesiące

Miasto: Poznań, Konin, Gryfino, Płock

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja,  
elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Wymagania:
Status studenta kierunków: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Elektroni-
ka, Teletechnika, Budownictwo, Mechanika, Mechatronika; zaangażowanie i 
sumienność; umiejętność pracy w grupie; mile widziane uprawnienia SEP 1 kV

Preferowane 
języki obce: angielski



ELIN 
Sp. z o.o.

Strona www: LinkedIn ELIN Sp. z o.o.

E-mail: rekrutacja@elin.com

Osoba do kontaktu: Łukasz Szwarocki

Opis: ELIN Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki HVAC i BMS w obiektach 
użyteczności publicznej, komercyjnych i infrastrukturalnych na terenie Polski. 
Firma jest spółką-córką Firmy ELIN GmbH & Co KG. Na rynku europejskim 
spółki grupy ELIN GmbH & Co KG są obecne nieprzerwanie od 1908 roku. W 
Polsce, od lat 80. XX wieku.

PRACA
Działy: Dział Realizacji, Dział Projektowy, Dział Ofertowania, Dział Zakupów

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Poznań, Katowice, Warszawa

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energe-
tyka, logistyka

Wymagania:
Wyształcenie o profilu elektrycznym, automatycznym/teletechnicznym, zna-
jomość programu AutoCAD, znajomość Ms Office, samodzielność, komunika-
tywność, sumienność, rzetelność, inicjatywa własna, chęć rozwoju.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



enxoo 
sp. z o.o.

Strona www: www.enxoo.com

E-mail: rekrutacja@enxoo.com

Osoba do kontaktu: Monika Łuczak

Opis: Hi, we`re enxoo and we`re #cloudminded! W enxoo rozwój to nasze drugie 
imię i jest wiele powodów, dlaczego tak mówimy. Pracujemy z nowoczesną 
technologią Salesforce i dzięki temu dostarczamy naszym klientom najbardziej 
innowacyjne rozwiązania dostępne na rynku. Wspieramy firmy w zarządzaniu 
relacjami z klientami, partnerami i pracownikami, dostarczając doradztwo i na-
rzędzia IT, które zwiększają sprzedaż, ułatwiają realizację celów biznesowych 
i wspierają szybki rozwój.

PRACA

Działy:
R&D: (Junior) Java/ Salesforce Developer, Software Tester, System Integra-
tion Specialist Consulting: Junior Consultant - Analityk Biznesowy Marketing: 
Marketing Automation Consultant

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: czas nieokreślony

Miasto: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław

Wynagrodzenie: do negocjacji

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, 
informatyka, matematyka, teleinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

W zależności od stanowiska: - Znajomość programowania obiektowego (np. 
Java) - Pierwsze doświadczenie w analizie i modelowaniu procesów bizneso-
wych (np. UML, BPMN) - Otwartość na nowe zadania - Swobodne posługi-
wanie się językiem angielskim (min. B2) - Umiejętność pracy w zespole - Chęć 
rozwijania umiejętności miękkich w pracy z Klientami - Znajomość metod 
testowania - Zaangażowanie i chęć do nauki

Preferowane 
języki obce: angielski



Essel Propack 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: esselpropack.pl

E-mail: hr.poland@ep.esselgroup.com

Osoba do kontaktu: Anna Wilk

Opis: Essel Propack Polska Sp. z o.o. to polski producent i dostawca opakowań z 
tworzyw sztucznych w formie tub plastikowych i laminowanych. Jako firma 
działająca w branży B2B dostarczamy nasze tuby dla przemysłu kosmetyczne-
go, farmaceutycznego, spożywczego i innych. Naszymi klientami są najbar-
dziej renomowane europejskie marki w biznesie kosmetycznym. Szczycimy 
się także współpracą ze znanymi krajowymi producentami kremów, żelów, 
balsamów i innych wyrobów kosmetycznych.

PRACA
Działy: Utrzymanie Ruchu, Jakość, Produkcja, Magazyn, Logistyka

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: min. 1 miesiąc

Miasto: Międzyrzecz

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria  
materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, 
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, zdolności anali-
tyczne, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętności organizacyjne

Preferowane 
języki obce: angielski



Exact 
Systems S.A.

Strona www: www.exactsystems.pl

E-mail: daria.czarnecka@exactsystems.pl

Osoba do kontaktu: Daria Czarnecka

Opis: Czy wierzysz, że masz wpływ na otaczający Cię świat? Let’s check it ! – 
codziennie wpływamy na jakość ! Praca to dla Ciebie coś więcej niż tylko 
obowiązek? Chcesz się rozwijać, uczyć nowych rzeczy? Aplikuj ! Cały czas się 
rozwijamy, sięgamy po więcej. Spółka Exact Systems powstała w 2004 roku 
w Polsce, a jej główna siedziba znajduje się w Częstochowie. W skład Grupy 
wchodzą Exact Systems S.A., Control + Rework Service Sp. z o.o. oraz Auto-
motive Assembly Systems Sp. z o.o.

PRACA
Działy: Kontrola jakości

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie

Długość trwania: Elastycznie

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: stawka godzinowa

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

achitektura, automatyka i robotyka, bioinformatyka, budownictwo, edukacja 
techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, ener-
getyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria 
biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, 
inżynieria środowiska, inżynieria zarządzania, logistyka, lotnictwo i kosmo-
nautyka, matematyka, matematyka w technice, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, 
teleinformatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: zaangażowanie, dobry wzrok.

Preferowane 
języki obce: -



FAMOT Pleszew 
Sp. z o.o.

Strona www: www.dmgmori.com

E-mail: rafal.kwiatkowski@dmgmori.com

Osoba do kontaktu: Rafał Kwiatkowski

Opis: FAMOT Pleszew Sp. z o.o. to największa w Polsce firma produkująca obra-
biarki. Jest jednym z ponad dwudziestu, zlokalizowanych na całym świecie, 
zakładów produkcyjnych koncernu DMG MORI. Obrabiarki FAMOT sprze-
dawane są do ponad 40 krajów na 6 kontynentach, a ich uniwersalność 
decyduje o popularności w każdej gałęzi nowoczesnej gospodarki. Klientami 
firmy są zarówno duże, międzynarodowe koncerny, jak i małe, rodzinne 
przedsiębiorstwa.

PRACA

Działy:
Wydział Obróbki Mechanicznej / Wydział Montażu / Dział Konstrukcji / 
Dział Technologii / Dział Zapewnienia Jakości / Dział Informatyki / Dział 
Sprzedaży / Dział Zakupów / Dział Planowania i Sterowania Produkcją

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: w zależności od rodzaju umowy

Miasto: Pleszew

Wynagrodzenie: uzależnione od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa  
maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Znajomość języków obcych

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Faurecia 
Gorzów S.A.

Strona www: www.faurecia.com

E-mail: gorzow.rekrutacja@faurecia.com

Osoba do kontaktu: Iwona Szafer, Elżbieta Krzyżanowska

Opis: Faurecia Gorzów S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu z branży 
motoryzacyjnej. Gorzowskie fabryki specjalizują się w produkcji elementów 
wyposażenia wnętrz do różnego typu aut. Zakłady w Gorzowie istnieją od 15 
lat i zatrudniają około 3000 osób. Zajmują się produkcją desek rozdzielczych 
oraz paneli drzwiowych dla takich klientów jak: Mercedes, Volvo, Ford, grupa 
Volkswagen oraz Alfa Romeo.

PRACA

Działy: Zapraszamy do podjęcia zatrudnienia w następujących działach: produkcji, 
logistyki, utrzymania ruchu, jakości i inżynieryjnym.

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 15 miesięcy

Miasto: Gorzów Wielkopolski

Wynagrodzenie: 3000-3500 PLN

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, inżynieria chemiczna  
i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka,  
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna,  
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy: - Ukończonych bądź dobiegających końca 
studiów wyższych(mile widziane kierunkowe), - Wiedzy kierunkowej z danego 
zakresu, - Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (mile widziana 
znajomość języka niemieckiego), - Prawa jazdy kategorii B, - Gotowości do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, - Postawy I can, - 
Otwartości na zmiany i chęci podejmowania nowych wyzwań, - Komunikatyw-
ności oraz umiejętności pracy w zespole.

Preferowane 
języki obce: angielski



Flexlink 
Systems Polska

Strona www: www.flexlink.com

E-mail: rekrutacja@flexlink.com

Osoba do kontaktu: Beata Radomska

Opis: FlexLink to globalny innowator i dostawca w zakresie logistyki wewnętrznej, 
który od ponad 30 lat tworzy zautomatyzowane systemy transportu zwięk-
szające wydajność fabryk na całym świecie. Naszymi Klientami są zarówno 
światowi gracze oraz mniejsze firmy produkcyjne praktycznie z wszystkich 
branż (spożywczej, farmaceutycznej,kosmetycznej, motoryzacyjnej, medycz-
nej i elektronicznej).

PRACA

Działy:
Dział Robotyki, Dział aplikacji, Dział Konstrukcji, Dział Automatyki, Dział 
Product developement, Dział Finansów, Dział Logistyki i Transportu, Dział 
Montażu, Dział Zakupów, Dział Project Management

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 6 miesięcy

Miasto: Plewiska

Wynagrodzenie: do negocjacji

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie 
i inżynieria produkcji

Wymagania:

Wszyscy nasi stażyści, a są obecni we wszystkich obszarach działalności 
naszej firmy, pracują równolegle z naszymi pracownikami nad codziennymi 
zadaniami związanymi z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Doświad-
czenie jakie u nas zdobywają jest czymś co jest niezmiernie istotne przy 
poszukiwaniu pracy po ukończeniu edukacji. Warto podkreślić, iż oferowane 
staże są płatne.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Fundacja 
Rozwoju Talentów

Strona www: rekrutacja.fundacjarozwojutalentow.pl

E-mail: info@FundacjaRozwojuTalentow.pl

Osoba do kontaktu: Aleksandra Sieradzka

Opis: Nasza Fundacja zrodziła się z pasji i wiary w to, że każdy z nas posiada 
talent. Czasami tylko pozostaje on nieodkryty. Dlatego w naszej codziennej 
pracy ułatwiamy młodym ludziom start w lepszą przyszłość. Rozwijamy kompe-
tencje miękkie od najmłodszych lat. Diagnozujemy predyspozycje. Rozwijamy 
i wprowadzamy na rynek pracy poprzez bezpłatne warsztaty, płatne staże, 
pierwszą pracę. Wspieramy finansowo.

PRACA

Działy: U nas znajdziecie różne oferty płatnych staży, pierwszej pracy czy bezpłat-
nych warsztatów rozwojowych.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: W zależności od oferty

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: W zależności od oferty

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i 
telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria 
materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, teleinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: W zależności od oferty

Preferowane języki 
obce: angielski



Getinge IC Production 
Poland Sp. z o.o.

Strona www: www.getinge.com

E-mail: gspl-rekrutacja@getinge.com

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rataj

Opis: Getinge jest światowym dostawcą innowacyjnych produktów i rozwiązań dla 
branży medycznej. Nasze produkty i rozwiązania od ponad 100 lat podno-
szą jakość życia pacjentów i personelu medycznego. Wierzymy, że ratowanie 
życia ludzkiego jest bez wątpienia najlepszą pracą na świecie. Getinge IC 
Production Poland z siedzibą pod Poznaniem powstało w 2014 roku. Zajmuje-
my się produkcją sterylizatorów dla branży medycznej i przemysłu biotechno-
logicznego. Zatrudniamy obecnie ponad 150 utalentowanych osób.

PRACA

Działy: Jakość, Logistyka, Inżynieria Produktu, Inżynieria Produkcji, Jakość  
i Bezpieczeństwo Wyrobów Medycznych

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę , Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: w zależności od rodzaju umowy

Miasto: Plewiska

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria  
materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego, zaangażowanie, komunikatywność

Preferowane 
języki obce: angielski



Goldman Sachs

Strona www: www.gskariera.pl

E-mail: recruitment-poland@gs.com

Osoba do kontaktu: Agata Stańczak

Opis: Goldman Sachs jest światowym liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej, 
papierów wartościowych i zarządzania inwestycjami. Oferuje szeroką gamę 
usług finansowych skierowanych do rozbudowanej i zróżnicowanej bazy klien-
tów, która obejmuje korporacje, instytucje finansowe, rządy i osoby prywatne.

PRACA

Działy:

Szukamy innowacyjnych osób, które potrafią rozwiązywać problemy i które 
wniosą swój wkład w czterech głównych dziedzinach: - Software Engineering 
- Financial Modelling - Cyber Security - Infrastructure Engineering Więcej info 
na gs.com/Engineering

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: 10 tygodni +

Miasto: Warszawa

Wynagrodzenie: -

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka 
techniczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka, matematyka 
w technice, mechatronika, teleinformatyka

Wymagania:

Zacznij swoją karierę z Goldman Sachs. Oferujemy rozmaite stanowiska, od 
praktyk letnich, poprzez staże aż po stałą pracę na pełen etat. Na każdym z 
naszych stanowisk będziesz mieć możliwość dowiedzenia się więcej o naszej 
firmie, kulturze i sektorze usług finansowych.

Preferowane języki 
obce: angielski



Grandmetric 
Sp. z o.o.

Strona www: www.grandmetric.com

E-mail: info@grandmetric.com

Osoba do kontaktu: Paweł Scheffler

Opis: Grandmetric to firma, w skład której wchodzą pasjonaci technologii telekomu-
nikacyjnych, specjalizujący się w przeprowadzaniu konsultacji oraz szkoleń z 
zakresu IP Networking, Wireless, czy też bezpieczeństwa sieciowego. Wszyst-
kich nas cechuje nieograniczona gama pomysłów, którymi chcemy zrewolucjo-
nizować przemysł IT&Telco na całym świecie.

PRACA
Działy: -

Rodzaj zatrudnienia: -

Długość trwania: -

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: -

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: II

Preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, teleinformatyka

Wymagania:

Requirements and skills: 4th or 5th year student of Electronics and Telecom-
munications or similar study field Passion for research and ambitious attitude 
Good English (spoken and written) Good communications / presentation skills 
Good technical documentation creation skills Good analytical, problem-solving 
and organizational skills

Preferowane języki 
obce: angielski

NETWORK & WIRELESS... STAY CONNECTED.



Groclin

Strona www: www.groclin.com

E-mail: rekrutacja@groclin.com

Osoba do kontaktu: Natalia Kamieniczna

Opis: Jesteśmy firmą produkcyjną - branża automotive. W skład naszej oferty wcho-
dzą kompletne siedzenia oraz poszycia do foteli dla przemysłu samochodowe-
go. Świadczymy także usługi R&D. Jesteśmy odpowiedzialni za prace od etapu 
koncepcyjnego po produkcję. Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są 
zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Łącznie zatrudniamy 1 700 pracowników.

PRACA

Działy: dz. ekonomiczny, dz. HR, dz. jakości, dz. logistyki, dz. zakupów, dz. utrzyma-
nia ruchu, dz. BHP, dz. technologii, magazyn, produkcja

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: -

Miasto: Grodzisk Wlk., Karpicko

Wynagrodzenie: -

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna,  
elektrotechnika, energetyka, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, 
inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika  
i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Jeżeli jesteś absolwentem, studentem ostatnich lat studiów lub studiujesz za-
ocznie. Ambitnie dążysz do wyznaczonych celów. Lubisz, kiedy wokół dużo 
się dzieje. Nowe wyzwania to dla Ciebie przyjemność. Potrafisz zarażać 
pozytywną energią. Chcesz się rozwijać i uczyć od profesjonalistów.

Preferowane języki 
obce: angielski, niemiecki



Grupa Enea

Strona www: www.enea.pl

E-mail: marzena.nowaczyk@enea.pl

Osoba do kontaktu: Marzena Nowaczyk

Opis: Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakre-
sie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości na 
rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, 
dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Zatrudniamy najlepszych specjalistów 
w branży, a do naszego grona szukamy ambitnych osób otwartych na nowe 
technologie.

PRACA

Działy:
HR, sprzedaż, obszar techniczno-operacyjny, zarządzanie, obszar korpora-
cyjny, logistyka, marekting/PR, IT, administracyjno-prawny, trading, finansowo
-księgowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: -

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: -

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: elektrotechnika, energetyka, informatyka, matematyka, teleinformatyka

Wymagania:

Jeżeli: Jesteś absolwentem, studentem ostatnich lat studiów lub studentem 
zaocznym Pragniesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne i zawodo-
we Lubisz wyzwania i ambitne cele Cechuje Cię proaktywność, entuzjazm i 
pasja Posiadasz motywację do działania i predyspozycje do pracy w zespole 
Chcesz poznać specyfikę pracy w jednej z największych firm energetycznych 
w Polsce Posługujesz się językiem angielskim w stopniu podstawowym oraz w 
stopniu zaawansowanym korzystasz z narzędzi MS Office

Preferowane języki 
obce: angielski



Grupa Raben

Strona www: www.polska.raben-group.com

E-mail: rekrutacja@raben-group.com;
praktyki.transport@raben-group.com;
rekrutacja.fresh@raben-group.com

Osoba do kontaktu: Dział Personalny

Opis: Grupa Raben to ponad 80 lat doświadczenia w branży logistycznej w Europie. 
W Polsce jesteśmy już od ponad 20 lat. Dzięki naszym Pracownikom, ich zaan-
gażowaniu i przedsiębiorczości staliśmy się rozpoznawalną marką o ugrunto-
wanej pozycji na rynku.

PRACA

Działy:

Dział Obsługi Klienta(Spedycja Międzynarodowa i Krajowa, Logistyka), 
Dział Transportu, Magazyn przeładunkowy i wysokiego składowania, Serwis 
Pojazdów Ciężarowych, Magazyn Części Zamiennych, Dział Księgowości, 
Sprzedaży, Reklamacji, Dział Admin. Transportu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: zależy od formy zatrudnienia

Miasto: Robakowo, Gądki k. Poznania

Wynagrodzenie: zależy od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport

Wymagania:
- chęć zdobycia konkretnych umiejętności i otwartość na nową wiedzę - zaan-
gażowanie i własna inicjatywa w realizacji zadań - umiejętność współpracy w 
zespole - odpowiedzialność za otrzymane zadania i cele

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Hager Group

Strona www: www.hager.pl

E-mail: renata.rozwadowska@hager.pl

Osoba do kontaktu: Renata Rozwadowska; Joanna Gołąbek

Opis: Hager Group, jako niezależna firma rodzinna, jest wiodącym dostawcą 
rozwiązań i usług związanych z instalacjami elektrycznymi w budynkach 
mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Centrala firmy zlokalizowana 
jest we Francji. W Polsce funkcjonują 2 zakłady produkcyjne (zakład Berker 
w Kórniku k/Poznania oraz Hager Polo Produkcja w Tychach) oraz 2 spółki 
handlowe (Hager Polo w Tychach i Efen w Siemianowicach Śląskich).

PRACA

Działy: Dział Utrzymania Ruchu, Dział Produkcji, Dział Łańcucha Dostaw, Dział 
Jakości

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Kórnik

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
logistyka, mechanika i budowa maszyn

Wymagania:
Jeżeli: - uczysz się na kierunku technicznym - chętnie bierzesz udział w no-
wych zadaniach - jesteś dokładny i skrupulatny - łatwo nawiązujesz kontakty 
- swobodnie posługujesz się językiem angielskim Dołącz do nas!

Preferowane 
języki obce: angielski



IMPAQ Sp. z o.o.

Strona www: https://kariera.impaqgroup.com/

E-mail: edyta.zarzeczna@impaqgroup.com

Osoba do kontaktu: edyta.zarzeczna@impaqgroup.com

Opis: IMPAQ to międzynarodowa firma tworząca rozwiązania informatyczne dla 
dużych i bardzo dużych firm, głównie z sektorów Telecom&Media, Bankowość, 
Ubezpieczenia, Enterprise&Pharma, Aerospace. Firma pracuje dla koncernów, 
dla których informatyka jest fundamentem zarządzania, a jednocześnie czynni-
kiem wpływającym bezpośrednio na ich konkurencyjność. Oferuje doradztwo 
i wykonawstwo w zakresie oprogramowania aplikacyjnego na zamówienie, 
portali, hurtowni danych oraz systemów raportowania i analiz.

PRACA
Działy: Java, .NET, Angular, BI, QA Automation Engineer

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Warszawa, Poznań, Lublin

Wynagrodzenie: Praktyki-bezpłatne,staż-płatny

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: -

Wymagania: Podstawowa wiedza z zakresu programowania z wybranej przez kandydata 
ścieżki rozwoju. Komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Preferowane 
języki obce: angielski



Impexmetal SA 
Aluminium Konin

Strona www: www.aluminium-konin.com.pl

E-mail: m.flesman@impexmetal.com.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Fleśman

Opis: Impexmetal SA Aluminium Konin to firma z tradycjami, która prężnie działała 
od ponad 50 lat na rynku krajowym jak i światowym. Jest uznanym polskim 
producentem płaskich wyrobów walcowanych z aluminium w postaci taśm i 
blach. Stabilną pozycję rynkową zawdzięcza doświadczeniu, nowoczesności, 
innowacyjności oraz profesjonalizmowi, którego dowodem jest długoletnia 
współpraca i zaufanie Klientów na całym świecie.Obecnie firma zatrudnia 750 
osób i nadal się rozwija.

PRACA

Działy: Dział Walcowni, Dział Odlewni, Dział Techniczny, Dział Utrzymania Ruchu, 
Dział Planowania, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Handlowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: do indywidualnego ustalenia

Miasto: Konin

Wynagrodzenie: w zależności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria chemiczna i procesowa, 
inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy: - wykształcenia wyższego (I i II stopień) - dobrej 
znajomości języka angielskiego, znajomość innego języka będzie dodatko-
wym atutem - dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole - 
zaangażowania i kreatywności

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Inalfa Roof Systems 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.inalfa-roofsystems.com

E-mail: vacancies@inalfa.com

Osoba do kontaktu: Katarzyna Zarębska

Opis: Inalfa Roof Systems jest jednym z największych dostawców szyberdachów na 
świecie. Projektujemy, udoskonalamy i składamy systemy dachowe dla przemy-
słu automotive. Nasi kluczowi klienci to m.in. BMW, Mercedes-Benz, Chysler, 
Ford, GE, Audi, Volvo i wiele innych. Inalfa Roof Systems zapewnia swoim 
klientom najlepszą jakość usług i produktów zapewniając jednocześnie swoim 
pracownikom konkurencyjne zarobki oraz czyste i bezpieczne warunki pracy.

PRACA

Działy: Dział inżynieryjny (inżynieria procesu i produktu), Dział Utrzymania Ruchu, 
Dział Jakości, Dział Logistyki

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Września koło Poznania

Wynagrodzenie: 1600 PLN brutto/miesiąc

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II

Stopień: II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, logistyka, mechanika i budowa 
maszyn,
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Poszukujemy głównie inżynierów ze znajomością języka angielskiego i/lub 
niemieckiego.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Inlader Sp. z o.o.

Strona www: www.induart.pl

E-mail: inlader@inlader.pl

Osoba do kontaktu: Krzysztof Kacprzak

Opis: Dostarczmy Klientom systemy sterowania (PLC, HMI, SCADA), aplikacje 
bazodanowe (SQL, ORACLE) i raportowe (REPORTING SERVICES) oraz 
systemy zarządzania produkcją (MES). Proponujemy rozwiązania w zakresie 
inteligentnych budynków (BMS), integracji cel z robotami przemysłowymi oraz 
komunikacji i wymiany danych pomiędzy produkcją a systemami biznesowymi 
(ERP).

PRACA
Działy: Dział aplikacji programowych, Dział projektowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Plewiska

Wynagrodzenie: Zależne od umiejętności

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika

Wymagania:

Podstawowa znajomość programowania sterowników przemysłowych PLC, 
podstawowa znajomość oprogramowania SCADA i HMI, podstawowa 
znajomość zagadnień związanych z bazami danych (Dział aplikacji progra-
mowych), podstawowa znajomość oprogramowania CAD (dział projektowy), 
kreatywność i sumienność, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka 
angielskiego, gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza jego granicami.

Preferowane 
języki obce: angielski



Insys

Strona www: www.insys.pl

E-mail: info@insys.pl

Osoba do kontaktu: Paulina Sajna

Opis: Insys jest jedną z najszybciej rozwijających się polskich firm wśród integrato-
rów video OTT. Od lat zmieniamy na lepsze zastaną rzeczywistość dla nadaw-
ców telewizyjnych, operatorów telekomunikacyjnych, dystrybutorów treści czy 
instytucji państwowych w kraju i za granicą. Nasz ponad 50-osobowy zespół 
wspólnie z Klientami wdrożył wiele pionierskich przedsięwzięć w tej branży, 
takich jak wieloplatformowe telewizje, aplikacje zdalnego nagrywania czy 
zaawansowane platformy publikacji treści.

PRACA

Działy: Dział Rozwoju Oprogramowania (Zespoły Backend, Mobile, Frontend, QA) 
Dział Utrzymania i Infrastruktury, Dział Produktu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: współpraca długoterminowa

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: uzależnione od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II

Stopień: II

Preferowane kierunki: edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja,  
elektrotechnika, informatyka, matematyka, teleinformatyka

Wymagania:
Znajomość i chęć dalszego uczenia się stosowanych technologii (m.in C#, 
.NET, Xamarin, React.js, Phyton), zaangażowanie, proaktywność, sumienność 
i odpowiedzialność.

Preferowane 
języki obce: angielski



Integris Systemy IT 
Sp. z o.o.

Strona www: www.integris.pl www.dynamics365.com.pl

E-mail: biuro@integris.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Klawitter

Opis: Firma Integris to zespół specjalistów, którzy od 20 lat zajmują się rozwiązania-
mi klasy ERP. W trakcie swej działalności firma wdrożyła systemy w kilkudzie-
sięciu przedsiębiorstwach polskich jak i zagranicznych. Obecnie w naszej ofer-
cie można znaleźć rozwiązania z platformy Microsoft Dynamics 365 (np. For 
Finance and Operations, CRM), zajmujemy się również serwisem i rozwijaniem 
poprzednich wersji systemów z rodziny Microsoft Dynamics AX.

PRACA

Działy: Konsultant systemów biznesowych Microsoft, Deweloper systemów bizneso-
wych Microsoft, Programista

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: -

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, bioinformatyka, edukacja techniczno-informatyczna,
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria  
chemiczna i procesowa, inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka, 
matematyka w technice, teleinformatyka, transport, zarządzanie i inżynieria 
produkcji

Wymagania:
Programowanie, mile widziana znajomość środowiska Visual Studio, SQL, 
SharePoint, C#, C++; dobra znajomość języka angielskiego, znajomość proce-
sów biznesowych.

Preferowane 
języki obce: angielski



IT.integro 
Sp. z o.o.

Strona www: www.careerstarter.pl, www.IT.integro.pl

E-mail: rekrutacja@careerstarter.pl

Osoba do kontaktu: Agata Landzwójczak

Opis: Jesteśmy strategicznym Partnerem Microsoft w Polsce, współpracując w zakre-
sie efektywnej edukacji rynku na temat zintegrowanych systemów informatycz-
nych oraz wdrażając Microsoft Dynamics NAV, system ERP z którego korzysta 
ponad 150 000 firm na całym świecie. Nasz 120-osobowy zespół zrealizował 
ponad 300 wdrożeń oraz 800 projektów w 49 krajach. Od ponad 20 lat 
wspieramy pracę ponad 4500 użytkowników systemu Microsoft Dynamics 
NAV.

PRACA

Działy: 11 zespołów projektowych realizujących wdrożenia lokalne 
i międzynarodowe

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: min. 2 miesiące

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: 2500 zł netto/ miesiąc

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II

Stopień: II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, bioinformatyka, edukacja techniczno-informatyczna, 
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, matematyka, 
teleinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:
Podstawowa umiejętność programowania oraz wiedza z zakresu relacyjnych 
baz danych i systemów ERP, Znajomość języka angielskiego, Studenci III, IV, 
V roku, Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Preferowane 
języki obce: angielski



Jarocińska Fabryka 
Obrabiarek Spółka Akcyjna

Strona www: www.jafo.com.pl

E-mail: kadry@jafo.com.pl

Osoba do kontaktu: Hanna Szenfeld

Opis: Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. jest producentem maszyn i urządzeń o 
ponad 70 -letniej tradycji. Produkuje frezarki różnych typów, w tym konwencjo-
nalne i sterowane numerycznie oraz wyposażenie frezarek.Prowadzi remonty 
kapitalne maszyn oraz serwisy pogwarancyjne.Posiadany specjalistyczny park 
maszynowy pozwala na realizacje usług przemysłowych. Spółka posiada 
ogromne możliwości w zakresie obróbki mechanicznej, produkcji kół zęba-
tych, spawania, malowania, montażu finalnego maszyn i urządzeń.

PRACA

Działy: Dział Konstrukcyjno – Technologiczny, Wydział Obróbki Mechanicznej, Wy-
dział Montażu, Dział Logistyki i Planowania Produkcji

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyk

Długość trwania: uzgodniona z kandydatem

Miasto: Jarocin

Wynagrodzenie: brutto od 2100 - 5000

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: elektrotechnika, inżynieria materiałowa, logistyka, mechanika i budowa ma-
szyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Znajomość zagadnień obróbki skrawaniem, znajomość programu CAD/CAM, 
umiejętność programowania obrabiarek CNC

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Kimball Electronics 
Poland Sp. z o.o.

Strona www: www.pracujwkimball.pl

E-mail: malgorzata.jarosz@kimballelectronics.com

Osoba do kontaktu: Małgorzata Jarosz-Drygalska, Martyna Miłosz

Opis: W Kimball Electronics Poland produkujemy wysokiej jakości wyroby elektro-
niczne z branży motoryzacyjnej, przemysłowej oraz wyroby i urządzenia me-
dyczne. Jesteśmy liderem wśród firm z sektora Elektroniki w Polsce. Znajdujemy 
się także w gronie Gazel Biznesu, w czołówce rankingu 100 największych firm 
Wielkopolski i w pierwszej 500-ce największych firm w Polsce.

PRACA
Działy: Działy Inżynierii Elektronicznej i Medycznej, Produkcja, Logistyka, IT

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 12 miesięcy

Miasto: Tarnowo Podgórne (Poznań)

Wynagrodzenie: 2600zł-3000zł / 168h

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,  
informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, 
inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika  
i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, zarządzanie  
i inżynieria produkcji

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne

Preferowane 
języki obce: angielski



KIRCHHOFF 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.kirchhoff-automotive.com

E-mail: paulina.krysin@kirchhoff-automotive.com

Osoba do kontaktu: Paulina Krysin

Opis: KIRCHHOFF Automotive jest partnerem w rozwoju dla branży motoryzacyjnej, 
produkującym metalowe i hybrydowe złożone zespoły szkieletów struktural-
nych nadwozi i podwozi z uwzględnieniem nowoczesnych systemów zabez-
pieczeń przed skutkami kolizji. Firma KIRCHHOFF Automotive oddział  
w Gnieźnie specjalizuje się w procesach spawania i zgrzewania metalowych 
elementów konstrukcyjnych nadwozi i podwozi do aut osobowych i dostaw-
czych.

PRACA
Działy: Inżynieria, Produkcja, Jakość

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: od 2 do 4 miesięcy

Miasto: Gniezno

Wynagrodzenie: praktyki bezpłatne

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria  
produkcji

Wymagania: Dobra znajmość pakietu MS Office; Mile widziana znajomość programów 
CAD oraz SAP; Dobra organizacja pracy własnej;

Preferowane języki 
obce: angielski, niemiecki



Komputronik 
Biznes Sp. z o.o.

Strona www: www.komputronikbiznes.pl

E-mail: magdalena.kaczmarek@komputronik-biznes.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Kaczmarek

Opis: Komputronik Biznes oferuje doradztwo i kompleksową obsługę przedsiębiorstw 
i instytucji, bazując na wysokich kwalifikacjach oraz know-how z dziedziny 
sprzętu, usług i oprogramowania. Jako integrator rozwiązań opracowuje i 
realizuje plany kompleksowej informatyzacji, w tym modernizacji i integracji 
istniejących już systemów informatycznych.

PRACA

Działy: Dział Badawczo Rozwojowy, Dział Wdrożeń Infrastruktury, Dział Wdrożeń 
Aplikacji Biznesowych

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka, matematyka, teleinformatyka

Wymagania: Zapraszamy wszystkich chętnych Studentów, którzy posiadają wiedzę z poda-
nych zakresów, do odbycia płatnych staży w naszej organizacji.

Preferowane 
języki obce: angielski



Komputronik S. A.

Strona www: komputronik.pl/kariera

E-mail: marta.grabka@komputronik.pl

Osoba do kontaktu: Marta Grabka

Opis: Od ponad 20 lat przede wszystkim…doradzamy! Dostarczamy do polskich 
domów i przedsiębiorstw produkty z 9 kategorii: Elektronika, Telewizory i 
RTV, AGD, Dom, Ogród, Dziecko, Zdrowie i Uroda, Motoryzacja, Hobby. 
Od początku działalności firmy inwestowaliśmy w ludzi młodych widząc w 
ich rozwoju potencjał do rozwoju firmy. Stwarzamy studentom i absolwentom 
możliwość podjęcia pierwszej pracy, w trakcie której mogą skonfrontować 
wiedzę zdobytą na uczelni z codzienną rzeczywistością zawodową.

PRACA
Działy: Dział Produkcji Oprogramowania, Dział IT, Dział Zarządzania Produktami

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, 
matematyka, teleinformatyka

Wymagania:
Szukamy osób, które chcą rozpocząć z nami swoją karierę zawodową jak i 
tych, którzy pierwsze doświadczenia mają już za sobą. Stawiamy na elastycz-
ność oraz otwartość.

Preferowane 
języki obce: angielski



Linc Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.linc.pl

E-mail: info@linc.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Kraśnicka

Opis: Spółka Linc Polska specjalizuje się w dystrybucji rozwiązań z zakresu za-
bezpieczeń technicznych. Gwarantujemy dostęp do najnowocześniejszych 
rozwiązań (systemy wizyjne, termowizja i analiza wideo) wykorzystywanych w 
ochronie technicznej. Obok najwyższej jakości urządzeń oferujemy wsparcie 
techniczne na każdym etapie rozwoju projektu (koncepcja, realizacja, konfigu-
racja, serwis). Poprzez ciągłe szkolenia u naszych dostawców (FLIR, Honey-
well, MOBOTIX) mamy dostęp do najnowszej wiedzy technicznej.

PRACA

Działy: Dział techniczny / Dział wsparcia technicznego

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: minimum 3 miesiące

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Zależne od zakresu umowy

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,  
informatyka, mechanika i budowa maszyn, teleinformatyka

Wymagania:

• WIEDZA na temat zagadnień sieciowych LAN/WAN, VPN, protokołów 
TCP/IP • UMIEJĘTNOŚĆ konfiguracji urządzeń sieciowych (switche, routery, 
AP) • CHĘĆ poznania usług hostingu wideo tzw. monitoring w chmurze  
• Mile widziane ZAINTERESOWANIE systemami wizyjnymi

Preferowane 
języki obce: angielski



MAHLE Behr Ostrów 
Wielkopolski Sp. z o.o.

Strona www: www.pl.mahle.com

E-mail: rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com

Osoba do kontaktu: Marcin Ulatowski, tel. +48 62 595 06 70

Opis: Grupa MAHLE to jeden z największych światowej renomy producentów 
wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego zlokalizowanych w 170 zakładach 
produkcyjnych na świecie, wspieranych przez 16 centrów rozwojowych. 
MAHLE Behr w Ostrowie Wielkopolskim produkuje moduły chłodzenia silnika, 
chłodnice, skraplacze, chłodnice powietrza doładowanego i parowniki, które 
są dostarczane bezpośrednio na linie montażowe samochodów wiodących 
producentów. Bazę rozwojową stanowi nowoczesne Centrum Rozwojowe.

PRACA
Działy: Działy: R&D, Jakości, Przygotowania Produkcji, Logistyki/Supply Chain.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: Do indywidualnego ustalenia

Miasto: Ostrów Wielkopolski

Wynagrodzenie: W zależności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria  
materiałowa, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria 
produkcji

Wymagania:
Adekwatnie do stanowiska: wykształcenie wyższe kierunkowe umiejętność 
analitycznego myślenia, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, znajo-
mość języka angielskiego

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



MAHLE Polska Sp. zo.o.

Strona www: www.pl.mahle.com

E-mail: rekrutacje@pl.mahle.com

Osoba do kontaktu: Ilona Lizak, telefon 62 7225 121

Opis: Grupa MAHLE to jeden z największych światowej renomy producentów wyro-
bów dla przemysłu motoryzacyjnego zlokalizowanych w 170 zakładach pro-
dukcyjnych na świecie, wspieranych przez 16 centrów rozwojowych. MAHLE 
Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie zajmuje się produkcją: tulei cylindrowych dla 
samochodów ciężarowych i osobowych, tulei wielkogabarytowych, zestawów 
cylindrowo - tłokowych (zestawy naprawcze), prowadnic zaworowych, wkła-
dek tłokowych, tłoków i zaworów.

PRACA

Działy: Jakości, Przygotowania Produkcji, Utrzymania Ruchu, Logistyki i Planowania 
Produkcji.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: do indywidualnego ustalenia

Miasto: Krotoszyn

Wynagrodzenie: w zalezności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria chemiczna i procesowa, 
inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika, technologia chemiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: znajomość języka angielskiego, otwartość, komunikatywność, zaangażowa-
nie, zorientowanie na cel, umiejętności analityczne, odpowiedzialność.

Preferowane 
języki obce: angielski



MANN+HUMMEL 
FT Poland

Strona www: www.mann-hummel-ft.pl

E-mail: rekrutacja@mann-hummel-ft.com

Osoba do kontaktu: Gabriela Pawłowska

Opis: Firma Mann+Hummel FT Poland specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 
filtrów. Dynamiczny rozwój technologiczny oraz systematyczne wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań sprawiły, że jesteśmy wiodącym liderem dostarcza-
jącym innowacyjne rozwiązania w dziedzinie filtracji, zarówno w sektorze 
motoryzacyjnym jak i przemysłowym.

PRACA

Działy: Dział konstrukcji wyrobu, Dział technologii produkcji, Dział laboratorium, 
Dział utrzymania ruchu

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące - okres wakacji

Miasto: Gostyń

Wynagrodzenie: 2000

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, inżynieria 
zarządzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie  
i inżynieria produkcji

Wymagania:

•Student 3, 4 lub 5 roku - preferowany wydział mechaniczny •Dobra zna-
jomość rysunku technicznego •Bardzo dobra znajomość obsługi jednego z 
programów 3D CAD - w przypadku rekrutacji do działu konstrukcji i tech-
nologii •Orientacja na jakość, zainteresowanie tematyką laboratoryjną - w 
przypadku rekrutacji do działu laboratorium •Znajomość języka angielskiego 
na poziomie min. B1 •Umiejętność analitycznego myślenia •Dyspozycyjność 
5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie

Preferowane 
języki obce: angielski



Mentor Graphics 
Sp. z o.o.

Strona www: www.mentor.com

E-mail: reception_plp@mentor.com

Osoba do kontaktu: Paulina Ćwiklińska

Opis: Mentor Graphics jest światowym liderem w wytwarzaniu oprogramowania 
do projektowania i produkcji nowoczesnego sprzętu elektronicznego (ang. 
EDA – Electronic Design Automation). Firma została założona w 1981 roku 
w Wilsonville w stanie Oregon USA, gdzie do tej pory mieści się jej główna 
siedziba. Obecnie zatrudnia ponad 5200 pracowników w 80 oddziałach na 
całym świecie - w tym od 2008 roku, także w Poznaniu. Mentor Graphics jest 
światowym numerem 1 w trzech spośród dziesięciu największych segmentów 
narzędzi.

PRACA
Działy: Dział rozwoju oraz zapewnienia jakości oprogramowania.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: Do uzgodnienia.

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Do uzgodnienia.

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
informatyka, mechatronika, teleinformatyka

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe.

Preferowane 
języki obce: angielski



Modertrans 
Poznań Sp. z o.o.

Strona www: www.modertrans.pl

E-mail: LRV@modertrans.poznan.pl

Osoba do kontaktu: z.slomka@modertrans.poznan.pl

Opis: Modertrans Poznań to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma. Zajmu-
jąca się produkcją, modernizacją i naprawą tramwajów, wózków napędowych, 
tocznych, ratowniczych i technologicznych. Współpracujemy z przedsiębior-
stwami komunikacyjnymi, firmami z branży i jednostkami naukowymi. Doświad-
czenie zdobyte przy realizacji projektów pozwala nam podejmować kolejne 
wyzwania.

PRACA
Działy: Dział: Logistyczny; Konstrukcyjny; Produkcyjny; Serwisowy.

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 1 - 3 miesiące

Miasto: Poznań/Biskupice

Wynagrodzenie: Uzgodnione indywidualnie

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn,  
mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Zapraszamy zaangażowanych, ambitnych studentów. Ludzi chcących się 
uczyć, rozwijać i zdobywać praktyczne doświadczenie.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Mostostal 
Warszawa S.A.

Strona www: mostostal.waw.pl

E-mail: p.kania@mostostal.waw.pl

Osoba do kontaktu: Patrycja Kania

Opis: Mostostal Warszawa S.A. jest firmą budowlaną, której historia sięga 1945 
roku. Nasza działalność rozpoczęła się od odbudowy mostów. Obecnie oferu-
jemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu budownictwa 
ogólnego, przemysłowego, energetycznego, inżynierskiego, drogowego oraz 
ochrony środowiska. Wykonujemy prestiżowe projekty budowlane, pełniąc 
funkcję generalnego wykonawcy. Od 1999 roku naszym strategicznym partne-
rem i udziałowcem jest hiszpański potentat na światowym rynku - Acciona.

PRACA
Działy: Staż (umowa zlecenie): Dział Ofertowania; Praktyki: Budowa

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: 6 m-cy (możliwość przedłużenia)

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: tak

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: budownictwo

Wymagania:
dostępność min. 3 dni w tygodniu, zainteresowanie technologią BIM, 
skrupulatność i dobra organizacja pracy, otwartość na zdobywanie nowych 
doświadczeń.

Preferowane 
języki obce: angielski



Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Poznaniu 
Sp. z o.o.

Strona www: www.mpk.poznan.pl

E-mail: kadry@mpk.poznan.pl

Osoba do kontaktu: Biuro Obsługi Pracowników, tel. 61 839 6162,  
e-mail: kadry@mpk.poznan.pl, 
adres: 60-244 Poznań, ul. Głogowska 131/133 (pok. 62)

PRACA

Działy:

- Pion ds. Przewozów (Wydział Przewozów Autobusowych i Tramwajowych, 
Dział Inżynierii Ruchu)
- Pion Techniczny (Dział techniczny, Wydziały Obsługi Taboru Autobusowego 
i Tramwajowego, Wydział Utrzymania Torów i Dróg, Dział Inwestycji i Nieru-
chomości, Wydział Utrzymania Sieci i Stacji)
- Piony administracyjne (obszar: zamówień publicznych, kadr, IT)  - ilość miejsc 
uzależniona od wykorzystania miejsc w w/w pionach technicznych

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Długość trwania: 216 godzin (max 3 miesiące)

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: tak

WYMAGANIA

Rok studiów: III, IV, V

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: Transport, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo,  
Energetyka, Elektrotechnika

Wymagania:
zainteresowanie branżą komunikacji miejskiej oraz wybranym  
przez siebie kierunkiem kształcenia, zaangażowanie i inicjatywa,  
otwartość i komunikatywność 

Preferowane 
języki obce:

angielski, niemiecki



Pearson IOKI 
Sp. z o.o.

Strona www: ioki.pl

E-mail: rekrutacja.ioki@pearson.com

Osoba do kontaktu: Karolina Smolińska

Opis: Pearson w Poznaniu to około 160-osobowy, pełen pasji i zaangażowania ze-
spół zajmujący się tworzeniem platform i materiałów e-learningowych wspiera-
jących naukę języka angielskiego. Jesteśmy częścią grupy Pearson – międzyna-
rodowej organizacji z ponad 200-letnią historią, co daje nam możliwość pracy 
nad produktami o globalnym zasięgu, jak i realnego kształtowania przyszłości 
edukacji na świecie! Aktualnie mieścimy się w Nobel Tower, w centrum miasta.

PRACA
Działy: IT, Content Development, Efficacy Analytics, Digital Product Support

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 3-9 miesięcy

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: TAK

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: informatyka, matematyka

Wymagania:

• Studenci studiów informatycznych (nauki ścisłe). • Znajomość języka 
angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację. • Dyspozycyjność w 
trakcie trwania praktyki. • Kompetencje analityczne i nastawienie na rozwój 
• Podstawy programowania

Preferowane 
języki obce: angielski



Pekabex

Strona www: www.pekabex.pl

E-mail: rekrutacja@pekabex.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Bereżecka

Opis: Pekabex to jedna z najprężniej działających na rynku firm o polskim kapitale, 
wytwarzająca konstrukcje prefabrykowane. Zatrudniamy ok. 2.000 osób  
w kraju i za granicą. Posiadamy cztery zakłady zlokalizowane w Poznaniu, 
Bielsku-Białej, Gdańsku i Mszczonowie k. Warszawy. Znajdujemy się  
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Realizujemy kontrakty  
na terenie całej Polski, a także Europy. Nieustannie dążymy do dalszego 
wzrostu mocy produkcyjnych oraz rozwoju firmy i pracowników.

PRACA

Działy: Sprzedaży, Projektowy, Realizacji Kontraktów, Generalnego Wykonawstwa, 
Montażu, Logistyki, Transportu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: Min. 3 msc - szansa przedłużenia

Miasto: Poznań, Gdańsk, Mszczonów, Bielsko-Biała

Wynagrodzenie: Ustalane indywidualnie

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: budownictwo, logistyka, transport

Wymagania:

Wykształcenie wyższe inżynier budownictwa, wiedza z zakresu projektowa-
nia konstrukcji budowlanych, sprawność w obsłudze komputera (CAD, Micro-
soft Office), znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, prawo jazdy 
kat. B, umiejętność pracy w zespole, stawianie na naukę i własny rozwój.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Philips Lighting 
Poland

Strona www: www.philips.com

E-mail: anna.lignowska-klimek@lighting.com

Osoba do kontaktu: Anna Lignowska-Klimek

Opis: Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile, to od ponad dwudziestu pięciu lat 
niekwestionowany lider na polskim rynku oświetleniowym. Przedsiębiorstwo 
stanowi największe centrum produkcji, dystrybucji i sprzedaży na świecie w 
koncernie Philips Lighting. Firma jest liderem produkcji oświetlenia w Polsce. 
Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile, należy do grona największych pra-
codawców w Wielkopolsce. Nakłady inwestycyjne wyniosły 500 mln Euro, co 
stanowi ponad 80% całkowitych inwestycji Philipsa w Polsce.

PRACA

Działy: Logistyka, Produkcja, Jakość, BHP, Ochorona środowiska, IT,  
Zakupy produkcyjne, HR

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie

Długość trwania: W zależności od rodzaju umowy

Miasto: Piła, Warszawa, Kętrzyn

Wynagrodzenie: W zależności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria  
zarządzania, logistyka, matematyka w technice, teleinformatyka, zarządzanie 
i inżynieria produkcji

Wymagania:

• Jesteś absolwentem lub studentem • Posługujesz się komunikatywnie 
językiem angielskim • Posiadasz międzynarodowe doświadczenie w zakresie 
wymiany studentów, praktyk, staży lub wakacyjnej pracy za granicą • Chcesz 
nauczyć się zarządzania projektami • Jesteś pasjonatem w swojej dziedzinie 
studiów, które wybrałeś • Chcesz zdobyć unikatowe doświadczenie współpra-
cując z ekspertami w jednostkach eksperckich

Preferowane 
języki obce: angielski



Phoenix Contact 
Wielkopolska

Strona www: www.phoenixcontact.com

E-mail: praca@phoenixcontact.com

Osoba do kontaktu: Magda Woźniak

Opis: Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu. Mamy ponad 90 lat doświad-
czenia na świecie i ponad 20 na polskim rynku! W technikach połączeń elek-
trycznych i automatyce przemysłowej osiągnęliśmy pozycję lidera. Jesteśmy 
z Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie). Stale się rozwijamy. W 2017 roku 
powstały dwie nowe hale, w tym innowacyjny i w pełni zautomatyzowany 
magazyn wysokiego składowania. W 2018 roku otwieramy drugi zakład 
produkcyjny w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie).

PRACA

Działy:

• dział Techniczny • dział Technologii • dział Budowy Maszyn • dział 
Ślusarni • dział Narzędziowni • dział Wtryskowni • dział Produkcji • dział 
Logistyki • dział IT • dział HR • dział Księgowości • dział Jakości • dział 
Zakupów

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: Staże: 3-6 msc

Miasto: Nowy Tomyśl

Wynagrodzenie: 2100 brutto

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, inżynieria 
zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,  
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Zależne od wybranego stanowiska.

Preferowane 
języki obce: angielski, -niemiecki



Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe

Strona www: www.pcss.pl

E-mail: praca@man.poznan.pl

Osoba do kontaktu: Donata Sikorska

Opis: PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, to ośrodek 
badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje m.in.: 
szerokopasmowe sieci nowej generacji, obliczenia chmurowe, big data, inter-
net rzeczy, cyberbezpieczeństwo, wyspecjalizowane laboratoria z obszaru 
telemedycyny, edukacji czy nowych mediów, interaktywną telewizję PLATON, 
usługi i aplikacje mobilne.

PRACA

Działy:
Komputerów Dużej Mocy, Bezpieczeństwa, Sieci, Nowych Mediów, IoT, Tech-
nologii ICT, Zarządzania Danymi, Aplikacji, Platform Danych Naukowych, 
Dział Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji i inne.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: minimum 2 miesiące

Miasto: Poznań, możliwość pracy zdalnej

Wynagrodzenie: uzależnione od doświadczenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, bioinformatyka, edukacja techniczno-informatyczna, 
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, matematyka w 
technice, mechatronika, technologie ochrony środowiska, teleinformatyka

Wymagania:
Uzależnione od konkretnego stanowiska; komunikatywność, umiejętność pracy 
w zespole, zaangażowanie, zapał i motywacja do nauki oraz obcowania z 
najnowszymi technologiami.

Preferowane 
języki obce: angielski



Pratt & Whitney 
Kalisz Sp. z o.o.

Strona www: www.pwk.com.pl

E-mail: praktyki@pwk.com.pl

Osoba do kontaktu: Ada Białkowska, Joanna Kłodzińska

Opis: Jesteśmy częścią światowej grupy United Technologies Corporation(UTC).W 
naszym zakładzie w Kaliszu, ponad 1400 pracowników produkuje komponenty 
i części do silników lotniczych dla Pratt & Whitney, wiodącego w świecie lidera 
dostarczającego silniki do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej, mię-
dzykontynentalnej i śmigłowców.

PRACA

Działy:
produkcja, kontrola jakości, technologia, narzędziownia, konstrukcja oprzy-
rządowania, metalurgia, zarządzanie jakością, utrzymanie ruchu, logistyka, 
ciągłe doskonalenia (ACE), finanse, HR, ochrona środowiska.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: staż - 3 miesiące

Miasto: Kalisz

Wynagrodzenie: uzależnione od doświadczenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo  
i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie  
i inżynieria produkcji

Wymagania:
Wymagania określone są każdorazowo w ofercie. U przyszłych pracowników 
cenimy inicjatywę i zaangażowanie, innowacyjność i zdolność adaptacji, 
nastawienie na klienta oraz etyczną postawę.

Preferowane 
języki obce: angielski



Procter & Gamble

Strona www: ce.pgcareers.com

E-mail: recpoland.im@pg.com

Osoba do kontaktu: Anna Jarząbek

Opis: Procter & Gamble jest jedną z największych na świecie firm działających na 
rynku dóbr konsumpcyjnych, z doświadczeniem liczącym ponad 180 lat. Nad-
rzędnym celem P&G jest dostarczanie produktów najwyższej jakości dla kon-
sumentów na całym świecie. Na polskim rynku oferujemy m.in. takie marki jak 
Pantene, Head&Shoulders, Blend-a-med, Olay, Gillette, Pampers, Vizir, Ariel.

PRACA
Działy: Fabryki IT, Centrum Planowania, Biuro Główne

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Warszawa, Łódź

Wynagrodzenie: Konkurencyjne

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria 
materiałowa, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Studenci do najmniej 3-go roku studiów wyższych

Preferowane 
języki obce: angielski

cmyk

rgb



Profile VOX

Strona www: www.profile.vox.pl

E-mail: rekrutacje@vox.pl

Osoba do kontaktu: Michał Dziurla

Opis: Profile VOX (w ramach Grupy VOX) od 25 lat działają na rynku materiałów bu-
dowlanych i wyposażenia wnętrz. Firma osiągnęła pozycję czołowego polskiego 
producenta paneli elewacyjnych, paneli ściennych, listew oraz podbitki dacho-
wej. Produkcja odbywa się w fabrykach w Polsce, Rumunii i na Białorusi. Wraz z 
ekspansją powstały nasze spółki handlowe w UE i Wschodniej Europie, a zasięg 
dystrybucji obejmuje również takie kraje jak Turcja, Indie czy Iran.

PRACA

Działy:

Podziel się swoją wiedzą i wartościami, dołączając do któregoś z Zespołów: 
Technologia Produkcji, Quality, Lean, Planowanie Produkcji, Konstrukcja 
Maszyn, Rozwój Produktów, Maintenance, Rozwój Druku Cyfrowego, R&D, 
Marketing, Sprzedaż

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: Minimum 6 miesięcy

Miasto: Czerwonak

Wynagrodzenie: W zależności od Działu

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria chemiczna i procesowa, 
inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria zarządzania, 
logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia  
chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Lubisz myśleć poza sztywnymi procedurami? Wychodzisz z inicjatywą? Szukasz ludzi, 
którzy zespół tworzą nie tylko w pracy? Studentów i absolwentów zapraszamy do dużej 
organizacji o międzynarodowym charakterze. Co od nas? - Umowa o pracę/staż - Moż-
liwość awansu po stażu na samodzielne stanowisko - Decyzyjność (u nas każdy może się 
wykazać!) - Opieka Twojego Zespołu (u nas nikt nie jest „samotną wyspą”) - Zniżki na 
produkty VOX oraz ofertę kulturalną i szkoleniową - Dofinansowanie dalszego kształcenia

Preferowane 
języki obce: angielski



Radaway 
Sp. z o.o.

Strona www: www.radaway.pl

E-mail: kariera@radaway.pl

Osoba do kontaktu: Beata Falkowska

Opis: Radaway jest dynamicznie rozwijającą się firmą, odnoszącą sukcesy na kra-
jowym i światowym rynku. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie kabin prysznico-
wych. Osiągnęliśmy tę pozycję dzięki wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu 
doświadczeniu. Połączenie powyższych elementów pozwala nam dostarczać 
Klientom najlepsze produkty i realizować nietypowe projekty kabin prysznico-
wych.

PRACA

Działy: Dział kabin niestandardowych, Dział rozwoju, Dział utrzymania ruchu, Dział 
produkcji, Dział IT, Dział obróbki szkła

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Swarzędz

Wynagrodzenie: atrakcyjne wynagrodzenie

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: II

Preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: znajomość programu Solid Works lub Inventor znajomość programu grafiki 
wektorowej (preferowany Adobe Illustrator)

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski



Remmers Polska 
Sp. z o.o.

Strona www: www.remmers.pl

E-mail: remmers@remmers.pl

Osoba do kontaktu: Anna Stefańska

Opis: Remmers Polska jest dynamicznie rozwijającą się filią niemieckiej firmy, wyzna-
czającą kierunki w obszarze produkcji i sprzedaży chemii budowlanej oraz 
farb i lakierów do drewna. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia relacja z 
naszymi klientami oparta na wzajemnym poznaniu się, doradztwie i szkole-
niach. Najważniejszym elementem sukcesu naszej firmy są Pracownicy. Dewiza 
„Razem do przodu!” określa kierunek i siłę naszych działań.

PRACA
Działy: Logistyka, Dział Obsługi Klienta, Działy Sprzedaży

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie

Długość trwania: 1-3 miesiące

Miasto: Tarnowo Podgórne

Wynagrodzenie: stawka godzinowa

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria zarządzania, technologia chemiczna, transport
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel; Samodzielność, zorga-
nizowanie i zorientowanie na wykonanie powierzonych zadań; Umiejętność 
nawiązywania kontaktów, komunikatywność; Znajomość jednego z języków 
obcych: niemiecki lub angielski

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Roche Polska 
Sp. z o.o.

Strona www: it.roche.pl

E-mail: aleksandra.pagorska@roche.com

Osoba do kontaktu: Aleksandra Pagórska

Opis: Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród 
firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ochrony zdrowia. W Warszawie i Poznaniu funkcjonuje dział Roche Global IT 
Solutions, zatrudniający ponad 440 osób. Przy użyciu najnowszych technolo-
gii tworzymy i utrzymujemy systemy i aplikacje dla oddziałów Roche na całym 
świecie.

PRACA

Działy: Roche Global IT Solutions, m.in. zespoły: Java, FrontEnd, Data Science, Busi-
ness Analytics, User Experience, IT Project Management

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 12 miesięcy

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: atrakcyjne wynagrodzenie

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, bioinformatyka, elektronika i telekomunikacja,  
elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa,
inżynieria biomedyczna, matematyka, teleinformatyka

Wymagania: *Chęć tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży healthcare * Goto-
wość do nauki nowych technologii * J. angielski na poziomie min. B2

Preferowane 
języki obce: angielski



RS AdWare 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.rsmg.pl

E-mail: mbr@rsmg.de

Osoba do kontaktu: Małgorzata Brzozowska

Opis: RS AdWare Polska Sp. z o.o. to oddział niemieckiego RS Media Group - wio-
dącego dostawcy usług medialnych, rozwiązań informatycznych i konsultin-
gowych dla firm handlowych i produkcyjnych. Wspieramy naszych klientów w 
zwiększaniu ich sprzedaży poprzez kompleksowe doradzanie, planowanie i 
wdrażanie informacji logistycznych i procesów ominichannel. Od 2003 roku 
spółka posiada swój oddział w Poznaniu, który tworzony przez zespół specja-
listów, prężnie się rozwija.

PRACA
Działy: Dział development

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: Na czas nieokreślony

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: II

Preferowane kierunki: informatyka

Wymagania:

Zainteresowanie nowymi technologiami, nastawienie na rozwój i dzielenie 
się wiedzą. Mile widziana dobra znajomość jednego języka programowania 
oraz zaangażowanie i wykazywanie własnej inicjatywy. Umiejętność pracy w 
zespole będzie dodatkowym atutem. Wymagana znajomość języka angiel-
skiego i/lub języka niemieckiego.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



SE Bordnetze 
Polska Sp. z o.o.

Strona www: www.sebn.com

E-mail: rekrutacja@sebn.com

Osoba do kontaktu: Urszula Gajewska; e-mail: urszula.gajewska@sebn.com

Opis: SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.jest przedsiębiorstwem produkującym systemy 
okablowania dla branży motoryzacyjnej. Stanowi część japońskiego koncer-
nu Sumitomo,którego działalność na rynku systemów elektryki i elektroniki 
samochodowej prowadzona jest wspólnie z Sumitomo Electric Industries oraz 
Sumitomo Wiring Systems.Produkt przez nas wytwarzany ukierunkowany jest 
na indywidualnego klienta począwszy od powstania koncepcji, poprzez proces 
konstrukcyjny, aż do uruchomienia i nadzoru nad produkcją.

PRACA

Działy: Biuro Projektowo - Rozwojowe - praktyki Biuro Centralnego Planowania i Przy-
gotowania Produkcji + praca

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: > 2 lata

Miasto: Gorzów Wielkopolski

Wynagrodzenie: adekwatne do kwalifikacji

WYMAGANIA

Rok studiów: -

Stopień: -

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika

Wymagania:

znajomości rysunku technicznego oraz dodatkowo czytania schematów 
elektrycznych dla sekcji elektryki,znajomość pakietu MS Office, mile widziane 
doświadczenie w aplikacjach CAD typu CATIA / AUTOCAD (sekcja konstruk-
cji) lub EBCABLE sekcja elektryki),

Preferowane 
języki obce: niemiecki

    



SECO/WARWICK S.A.

Strona www: www.secowarwick.com

E-mail: rekrutacja@secowarwick.com

Osoba do kontaktu: Izabela Błaszak, Kierownik Działu HR

Opis: SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do 
obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end
-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach 
oraz lutowania wymienników ciepła i metalurgii próżniowej. Grupa dostarcza 
standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do 
obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej, elektro-
nicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej.

PRACA
Działy: Zakłady Produktowe, Zakład Automatyki

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Długość trwania: indywidualne uzgodnienia

Miasto: Świebodzin, Dąbrowa pod Poznaniem

Wynagrodzenie: indywidualne uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Wymagania: wykształcenie techniczne, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 
komunikatywność, język angielski B1

Preferowane 
języki obce: angielski



Sii Sp. z o.o.

Strona www: www.sii.pl

E-mail: amazana@pl.sii.eu

Osoba do kontaktu: Aleksandra Mazana

Opis: Sii Poznan zapewnia aktualnie ponad 270 miejsc pracy. W Maratonie przy ul. 
Królowej Jadwigi pracują specjaliści i zespoły projektowe zajmujące się m.in. 
programowaniem (Java, .NET, PHP, APEX), testowaniem, wparciem aplika-
cji, a także analizą biznesową. W Sii doskonale odnajdą się osoby, które z 
chęcią zdobywają nową wiedzę, jak i te które lubią spędzać czas z innymi 
współpracownikami. Jest to możliwe dzięki licznym szkoleniom i integracjom 
organizowanym przez firmę.

PRACA
Działy: IT (programowanie, testing, inżynieria)

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, informatyka

Wymagania: Komunikatywność, dobra znajomość języka angielskiego, zaangażowanie.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



SITECH 
Sp. z o.o.

Strona www: www.sitech.com.pl

E-mail: rekrutacja.wrzesnia@pl.sitech-automotive.com

Osoba do kontaktu: Izabela Matczak

Opis: SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswa-
gen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych 
do wybranych modeli samochodów takich marek jak: Volkswagen, Audi, 
Volkswagen Samochody Użytkowe, Skoda, Seat oraz Porsche. W oddziale SI-
TECH Września produkowane są kompletne fotele dla nowego Craftera oraz 
Amaroka w systemie Just in Time i Just-in-Sequence (dostarczanie produktu w 
wyznaczonym czasie i w odpowiedniej kolejności na linię produkcyjną).

PRACA

Działy: Konstrukcja, Zarządzanie Produkte, Utrzymanie Ruchu, (Polkowice)  
Praktyki w obszarze produkcji, logistyki (Września)

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: od miesiąca do 2 lat

Miasto: Września/Polkowice

Wynagrodzenie: w zależności od rodzaju stażu

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, inżynieria  
zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, trans-
port, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

•umiejętność analitycznego, umiejętność pracy w grupie, •komunikatywna 
znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego, •zaangażowanie i inicja-
tywa własna, •dokładność, samodzielność i obowiązkowość, •odporność na 
stres, •dobra znajomość pakietu Microsoft Office, •prawo jazdy kat B.

Preferowane języki 
obce: angielski, niemiecki

 

 



Slideworx 
Sp. z o.o.

Strona www: http://slideworx.com/

E-mail: jobs@slideworx.com

Osoba do kontaktu: Paulina Grześ

Opis: Jesteśmy firmą tworzącą nowoczesny webowy system raportowania dla 
największych międzynarodowych koncernów na świecie. Tworzenie koncepcji 
systemu oraz jego rozwój odbywają się w całości na miejscu w Poznaniu w 
naszym ponad 60-cio osobowym zespole.

PRACA

Działy: - Dział IT Admin - Dział Grafików - Dział QA - Dział Analityków - Działy 
Developerskie

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie

Długość trwania: Do indywidualnego ustalenia.

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: Do indywidualnego ustalenia.

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika  
i telekomunikacja, informatyka, matematyka

Wymagania:

Wymagania wobec Kandydatów są ściśle uzależnione od stanowiska. 
Oczekujemy od Ciebie nie tylko umiejętności analitycznych i doskonałego 
rozumienia danych, ale przede wszystkim chęci do współtworzenia naszego 
biznesu. Chcemy, abyś docelowo był(a) ekspertem i zaufanym doradcą dla 
nas i naszych Klientów.

Preferowane 
języki obce: angielski



SNP Poland 
Sp. z o.o

Strona www: www.snp-poland.com/pl

E-mail: hanna.poplawska@snpgroup.com

Osoba do kontaktu: Hanna Popławska

Opis: SNP Poland (do 2017 – BCC) jest jedną z największych firm wdrażających 
systemy IT w Polsce. Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce, realizujemy 
projekty na całym świecie. Zapewniamy outsourcing IT w oparciu o bezpieczną 
infrastrukturę SNP Data Centers. SNP Software Factory tworzy innowacyjne 
aplikacje wspierające dowolne procesy biznesowe.

PRACA

Działy: Dział Konsultingu i Serwisu Aplikacyjnego Dział Rozwoju Oprogramowania 
Dział Usług IT

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: 2-3 miesiące (staż)

Miasto: Złotniki k. Poznania

Wynagrodzenie: Do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, 
informatyka, logistyka, teleinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Wykształcenie techniczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Preferowane 
języki obce: angielski



Solaris 
Bus & Coach S.A.

Strona www: www.solarisbus.com

E-mail: office@solarisbus.com

Osoba do kontaktu: Justyna Jaroszewska

Opis: Solaris Bus & Coach S.A. to przedsiębiorstwo rodzinne, którego założycie-
lami i właścicielami są Solange i Krzysztof Olszewscy. Firma jest europejskim 
liderem w zakresie produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej: 
autobusów, trolejbusów i tramwajów. Od momentu uruchomienia produkcji w 
1996 roku fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 15 000 
pojazdów. Jeżdżą one po drogach 32 krajów.

PRACA

Działy:
Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy również do naszej firmy na staże wakacyjne do działów kon-
strukcyjnych oraz związanych z produkcją i logistyką.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: 3 miesiące

Miasto: Bolechowo, Środa Wielkopolska

Wynagrodzenie: indywidualnie do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, informatyka, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynie-
ria produkcji

Wymagania:
Studenci i absolwenci kierunków technicznych. Szczegółowe wymagania znaj-
dziesz na stronie www.solarisbus.com lub 08.03.2018 podczas Targów Pracy 
na firmowym stanowisku.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki, francuski



SOLIDEX S.A.

Strona www: www.SOLIDEX.com.pl

E-mail: praca@solidex.com.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda

Opis: SOLIDEX jest wiodącym polskim integratorem. Działalność Firmy obejmuje 
kompleksową realizację przedsięwzięć od pomysłu i projektu, poprzez auto-
ryzowane dostawy i instalacje, prace wdrożeniowe, po zadania związane z 
eksploatacją systemów teleinformatycznych. SOLIDEX obejmuje swoje systemy 
sieciowe profesjonalnym serwisem i wsparciem technicznym na terenie całego 
kraju.

PRACA

Działy: Pion Rozwoju Oprogramowania, Pion Wsparcia Technicznego, Zespół ds. Bez-
pieczeństwa Sieciowego, Zespół Help Desk, Zespół Wdrożeniowo-Serwisowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatne Praktyki

Długość trwania: zależna od rodzaju umowy

Miasto: Poznań, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław

Wynagrodzenie: zależne od posiadanych kwalifikacji

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria 
bezpieczeństwa, teleinformatyka

Wymagania:
• absolwenci lub studenci ostatnich lat kierunków związanych z informatyką  
i telekomunikacją, • dobra znajomość języka angielskiego, • prawo jazdy 
kat. B, • zaangażowanie, samodzielność i chęć zdobywania wiedzy.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański



Sollers Consulting

Strona www: kariera.sollers.eu

E-mail: job@sollers.eu

Osoba do kontaktu: Zespół Rekrutacji

Opis: Sollers Consulting to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach 
doradczych i wdrożeniowych dla branży finansowej. Firma współpracuje z 
wieloma partnerami na całym świecie, w tym z TIA Technology oraz Guide-
wire. Sollers Consulting wyróżnia zdolność efektywnego łączenia wiedzy 
biznesowej z kompetencjami w wiodących technologiach. Zespół Sollers 
Consulting zrealizował projekty dla przeszło 60 grup finansowych z całego 
świata. Siłą Sollers Consulting jest zgrany zespół profesjonalistów.

PRACA
Działy: Software Development, Business Consulting

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: współpraca długoterminowa

Miasto: Poznań, Warszawa, Lublin

Wynagrodzenie: w zależności od kompetencji

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: elektrotechnika, informatyka, matematyka, teleinformatyka

Wymagania:

Stawiając na Ciebie oczekujemy, że zbliżasz się do końca studiów o profilu 
informatycznym lub pokrewnym, znasz Javę i podstawy OOP (oraz jesteś 
gotów do dalszej nauki Java oraz Gosu), dobrze znasz język angielski,  
a także lubisz współpracować w zespole. Doceniamy dodatkowo jeśli masz 
doświadczenie w językach SQL, Oracle PL/SQL, Oracle ADF lub MS T-SQL, 
znasz narzędzia Continuous Integration, Code Quality i Automated Testing 
oraz dobrze grasz w FIFA!

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



SPIE Polska 
Sp. z o.o.

Strona www: www.spie.com.pl

E-mail: martyna.kryjan@spie.com

Osoba do kontaktu: Martyna Kryjan

Opis: Świadczymy kompleksową multitechniczną obsługę ponad 180 nieruchomości 
zatrudniając ok 450 pracowników. W naszym portfolio znajdują się budynki z 
sektorów: biurowego, logistycznego, przemysłowego i handlowego. Daje-
my możliwość zdobywania doświadczenia absolwentom szkół średnich lub 
wyższych technicznych kierunków: elektryka, inżynieria sanitarna, automatyka 
i pochodnych.

PRACA
Działy: Operacyjny

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Poznań/Gądki/Komorniki

Wynagrodzenie: do ustalenia

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, inżynieria 
bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn

Wymagania:
Stawiamy na osoby z dużą wiedzą teoretyczną, ciekawością poznawczą oraz 
gotowością do poszerzania swoich kompetencji w zakresie obsługi wszelkich 
instalacji budynkowych.

Preferowane 
języki obce: angielski



STEELPRESS 
Sp. z o.o.

Strona www: www.steelpress.eu

E-mail: hr@steelpress.eu

Osoba do kontaktu: Edyta Lisiak

Opis: Firma istnieje od 1967 r.,znajduje się w Luboniu. Obecnie jest jedną z czoło-
wych polskich firm produkujących części i akcesoria do przyczep samochodo-
wych. Marka STEELPRESS jest rozpoznawana na rynku krajowym,oraz ogólno-
światowym. Logo SPP można spotkać w krajach Unii Europejskiej oraz między 
innymi w Rosji,Izraelu, USA, Kanadzie i na Ukrainie. Misją naszej firmy jest 
projektowanie i produkcja zapewnianiająca wysoką jakość naszych wyrobów, 
które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania

PRACA

Działy: Dział Obróbki plastycznej, Dział obróbki skrawaniem CNC, Narzędziownia, 
Konstrukcja i Technologia, Dział Jakości, Dział Spawalni

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: minimalnie 3 m-ce

Miasto: Luboń

Wynagrodzenie: ustalane indywidualnie

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

znajomość technologii obróbki plastycznej, umiejętność pracy w środowiskach 
wspomagających projektowanie 2D i 3D, znajomość programów do sterowa-
nia obrabiarek, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, motywacja 
do szkoleń i pracy

Preferowane 
języki obce: angielski



Steico 
Sp. z o.o.

Strona www: www.steico.com

E-mail: mantaj@steico.pl

Osoba do kontaktu: Mantaj Mirosław

Opis: Steico spółka z o.o posiada dwa zakłady w Polsce: Czarnków i Czarna Woda 
oraz zakład w Francji (Castelajloux). Na dzień dzisiejszy zatrudnia w Polsce 
1400 osób. Firma dynamicznie się rozwija inwestując w najwocześniejsze 
technologie i materiały (LVL). Palnowane są następne inwestycje, które dają 
mozliwość ciekawej, atrakcyjnej i rozwojowej pracy z szybką możliwością 
awansu zawodowego.

PRACA

Działy: Technologiczny, Utrzymanie Ruchu, Inwestycji i Rozwoju, Kontroli Jakości, 
Lean

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania: do ustalenia

Miasto: Czarnków lub Czarna Woda

Wynagrodzenie: do wzajemnych ustaleń

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, inżynieria 
chemiczna i procesowa, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatroni-
ka,
technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



STRABAG 
Sp. z o.o.

Strona www: www.straga.pl

E-mail: pl_office.strabag@strabag.com

Osoba do kontaktu: Dział HR

Opis: STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. 
Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu 
nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizuje z sukcesem inwestycje 
na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze 
sobą różne kraje i branże budownictwa. Zostań częścią naszego zespołu!

PRACA

Działy:
Oferujemy praktyki i staże w pionach technicznych i finansowych: Dział Kal-
kulacji Ofert Przetargowych, Dział Przygotowania Produkcji, Dział Realizacji 
– Biura budowy, Dział Zakupów, Dział Finansowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: od 2 do 14 miesięcy

Miasto: biura firmy w całej Polsce

Wynagrodzenie: zależy od dostępności czasowej

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: achitektura, budownictwo

Wymagania:

- III rok studiów licencjackich lub studenci i absolwenci studiów magisterskich; - 
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel); - wysoka 
motywacja do nauki, rozwoju zawodowego i realizacji założonych celów; 
- umiejętność współpracy w zespole; - otwartość i przejmowanie inicjatywy w 
działaniu

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



TEL-STER

Strona www: www.tel-ster.pl

E-mail: Maja.Gierczynska@tel-ster.pl

Osoba do kontaktu: Maja Gierczyńska

Opis: Firma TEL-STER Sp. z o.o. działa na rynku oprogramowania SCADA już 15 
lat. Zebrane doświadczenia umożliwiają tworzenie rozwiązań coraz lepiej 
dopasowanych do oczekiwań klientów, wspierając podnoszenie efektywności 
procesów w przemyśle poprzez dostarczanie nowoczesnych technologii w 
obszarach automatyki przemysłowej i gazownictwa. Zapewniamy wysokiej 
jakości usługi serwisowe, także całodobowe oraz specjalistyczne szkolenia.

PRACA
Działy: programowanie/wdrożenia

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: adekwatnie do zawieranej umowy

Miasto: Suchy Las

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka,
zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania: Adekwatne do aplikowanego stanowiska

Preferowane 
języki obce: angielski



TORPOL 
Spółka Akcyjna

Strona www: www.torpol.pl

E-mail: kadry@torpol.pl

Osoba do kontaktu: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opis: TORPOL S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy oraz moderni-
zacji infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności kolejowej i tramwajowej. 
W ramach działalności świadczymy również usługi z zakresu budowy zasi-
lania elektroenergetycznego i sieci trakcyjnej, urządzeń SRK oraz obiektów 
inżynieryjnych, a także projektowania inwestycji. Od ponad 26 lat realizujemy 
kontrakty w Polsce, a w ostatnich latach również na terenie Norwegii.

PRACA
Działy: Budowy prowadzone przez TORPOL S.A. na terenie całej Polski.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: do uzgodnienia

Miasto: teren całego kraju

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka

Wymagania:

Od praktykantki/praktykanta oczekujemy: posiadania statusu studentki/stu-
denta na wskazanych kierunkach oraz odpowiedzialności i zaangażowania. 
Od kandydatki/kandydata do pracy oczekujemy: wykształcenia wyższego na 
wskazanych kierunkach, predyspozycji do kierowania podległym zespołem, 
odpowiedzialności i zaangażowania oraz gotowości do wykonywania pracy 
na terenie całej Polski.

Preferowane 
języki obce: angielski



Unilever Polska S.A.

Strona www: www.unilever.com

E-mail: Poland.Rekrutacja-Poznan@unilever.com

Osoba do kontaktu: Dział Personalny

Opis: Unilever to firma działająca na skalę globalną w branży szybko zbywalnych 
towarów konsumpcyjnych. Codziennie 2,5 miliarda konsumentów sięga po 
nasze produkty. Produkujemy ponad 400 różnych marek. Pragniemy rozwijać 
się, redukując wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększając 
pozytywny wpływ na społeczeństwo. W Poznaniu mieści się jedna z czterech 
fabryk w Polsce (podstawowe marki: Knorr, Hellmann’s, Unox, Amino, Bertolli, 
Calvé, Amora, Kuner), Centrum Badań i Rozwoju oraz Food Solutions.

PRACA

Działy: produkcja i inżynieria, badania i rozwój, jakość, bhp, logistyka, marketing, 
sprzedaż, HR, finanse, więcej szczegółów na www.unilever.pl/kariera

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: czas określony/nieokreślony

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: zależne od umowy

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna  
i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria zarządzania, logistyka,  
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria  
produkcji

Wymagania: Liczą się dla nas wykształcenie i kompetencje, ale przede wszystkim osobo-
wość kandydata.

Preferowane 
języki obce: angielski



Urząd Dozoru
Technicznego

Strona www: www.udt.gov.pl

E-mail: kariera@udt.gov.pl

Osoba do kontaktu: Anna Szyszka

Opis: UDT jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa 
urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość 
współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą 
technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim 
przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują 
rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT 
mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach.

PRACA

Działy: Dział Urządzeń Transportu Bliskiego, Dział Urządzeń Ciśnieniowych, Dział 
Administracyjno-Finansowy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka 

Długość trwania: Staże są z reguły 3 miesięczne

Miasto: Różne lokalizacje

Wynagrodzenie: W zależności od stanowiska

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeń-
stwa, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Wymagania:

Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na 
realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących 
budować dobre relacje z klientem, umiejących współpracować w zespole, w 
przypadku stanowisk technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia pozwa-
lający na pracę na wysokości.

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



P.P.H. WObit 
E.K.J. Ober s.c.

Strona www: www.wobit.com.pl

E-mail: wobit@wobit.com.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Ober - Degórska

Opis: Zespół firmy WObit tworzą specjaliści posiadający duże doświadczenie i 
wiedzę inżynierską w dziedzinach takich jak pomiary, napędy i sterowanie 
oraz mechanika. Firma WObit jest producentem robotów przemysłowych, jest 
dystrybutorem szerokiego spektrum komponentów, usług i rozwiązań dla auto-
matyki. W Firmie WObit technika interdyscyplinarna urzeczywistnia się.

PRACA

Działy:
Dział Badań i Rozwoju, Dział Doradztwa, Sprzedaży i Projektów, Dział  
Produkcji Elektronicznej, Dział Produkcji Mechanicznej, Dział Montażu  
Mechatroniki, Dział Jakości (Inżynieria bezpieczeństwa), Dział Logistyki

Rodzaj zatrudnienia: Bezpłatna praktyka

Długość trwania: cały rok

Miasto: Dęborzyce gm. Pniewy

Wynagrodzenie: 0,00

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I

Preferowane kierunki:

automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika  
i telekomunikacja, elektrotechnika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria  
materiałowa, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn,  
mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Wymagania społeczne i organizacyjne: umiejętność współpracy w zespole, kultura 
osobista, zaangażowanie w realizację postawionych zadań, samodzielność, dokładność, 
sumienność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, rozumienie procesowe; wyma-
gania techniczne: znajomość działania firm produkcyjnych, wiedza z zakresu obliczeń 
inżynierskich, umiejętność projektowania konstrukcji technicznych, umiejętność interpreto-
wania dokumentacji technicznej, wiedza z zakresu elektroniki i elektromechaniki.

Preferowane 
języki obce: angielski



W.P.I.P. 
Sp. z o.o. Sp. k.

Strona www: www.wpip.pl

E-mail: monika.vogt@wpip.pl

Osoba do kontaktu: Monika Vogt

Opis: W.P.I.P. (Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej) jest pry-
watną, polską firmą rodzinną założoną w 1993 roku w Poznaniu. Jesteśmy 
generalnym wykonawcą inwestycji przemysłowych i biurowych – budowlanych 
i technologicznych. Od 2009 r. W.P.I.P. realizuje nową strategię biznesową, 
opartą na idei zrównoważonego rozwoju. Jej konsekwencją jest rozszerzenie 
oferty usług o smart building. Oferta W.P.I.P. to kompleksowa obsługa inwesty-
cji przemysłowych.

PRACA

Działy:
Aktualne oferty pracy dostępne są na nasze stronie internetowej. Zapraszamy 
również studentów na praktyki wakacyjne w naszej Pracowni Projektowej oraz 
w dziale Budownictwa.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: min. 1 miesiąc

Miasto: Jasin k. Poznania

Wynagrodzenie: do uzgodnienia

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: achitektura, budownictwo, elektrotechnika, inżynieria środowiska
technologie ochrony środowiska

Wymagania:

Od naszych praktykantów oczekujemy zaangażowania i odpowiedzialności 
za powierzone zadania, umiejętności współpracy oraz dobrej komunikacji. 
W dziale budownictwa ważna jest dla nas mobilność, ponieważ praktyki 
odbywają się bezpośrednio na budowie. W przypadku kandydatów do pracy 
wymagania opisane są w naszych ogłoszeniach.

Preferowane 
języki obce: angielski



XTM International

Strona www: xtm-intl.com

E-mail: dschuster@xtm-intl.com

Osoba do kontaktu: Dagmara Schuster

Opis: XTM International Limited jest wiodącą firmą tworzącą i rozwijającą oprogra-
mowanie wspomagające proces tłumaczenia oraz zarządzania projektami 
tłumaczeniowymi. Dzięki prostym i wydajnym rozwiązaniom w chmurze, 
jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klientów z całego świata.

PRACA
Działy: Development

Rodzaj zatrudnienia: Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania: rok

Miasto: Poznań

Wynagrodzenie: 20

WYMAGANIA

Rok studiów: II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, informatyka,
mechanika i budowa maszyn

Wymagania:
Znajomość technik związanych z językiem programowania JAVA Znajomość 
WebServices (SOAP i REST) - mile widziane Znajomość języka angielskiego 
pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznej Znajomość SQL

Preferowane 
języki obce: angielski



ZAKŁADY MECHANICZNE 
KAZIMIERUK 
Sp. z o.o. SP.K.

Strona www: www.kazimieruk.com.pl

E-mail: marta.kramer@kazimieruk.com.pl

Osoba do kontaktu: Marta Kramer

Opis: Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. to narzędziownia obsługu-
jąca różne gałęzie przemysłu w zakresie obróbki skrawaniem. Wykonujemy 
narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do produkcji. Nasz nowoczesny 
i różnorodny park maszynowy pozwala nam na wykonywanie bardzo dużego 
asortymentu produktów. Pracujemy wyłącznie na materiałach wysokiej jakości, 
posiadających atesty potwierdzające ich pochodzenie. Obrabiamy metale 
nieżelazne, stal, tworzywa sztuczne, stopy tytanu, węgliki spiekane.

PRACA
Działy: PRODUKCJA - obrabiarki CNC, TECHNOLOGIA - CAM,

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania: min. 1 miesiąc

Miasto: TARNOWO PODGÓRNE

Wynagrodzenie: 14 zł/h

WYMAGANIA

Rok studiów: III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn

Wymagania:
Znajomość procesów obróbki skrawaniem, znajomość projektowania proce-
sów technologicznych, podstawy programowania, znajomość programów 
CAD/CAM

Preferowane 
języki obce: angielski, niemiecki



Zakłady Tłuszczowe 
„Kruszwica” S.A.

Strona www: ztkruszwica.pl

E-mail: Adriana.Skoczylas@bunge.com

Osoba do kontaktu: Adriana Skoczylas

Opis: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” są częścią Bunge – światowego koncernu 
rolno-spożywczego. W branży przetwórstwa nasion oleistych i produkcji 
tłuszczów roślinnych są liderem w Polsce. Specjalizują się w produkcji olejów 
butelkowanych, margaryn, tłuszczów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz 
produktów dla sektora biopaliw i przemysłu paszowego. Bunge w Polsce to 
2 spółki – Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. i Bunge Polska sp. z o. o., 
które mają swoje oddziały w 5 lokalizacjach w Polsce.

PRACA

Działy:
Dział Utrzymania Ruchu, Elektrociepłownia, Dział Badań i Rozwoju Produk-
tów Konsumenckich, Dział Kontroli Jakości, Dział Zapewnienia Jakości, Dział 
Zakupów, Dział Logistyki, działy produkcji

Rodzaj zatrudnienia: Płatny staż

Długość trwania: 1-3 mies. w okresie wakacyjnym

Miasto: Kruszwica, Brzeg, Karczew

Wynagrodzenie: w trakcie ustalania

WYMAGANIA

Rok studiów: I, II, III

Stopień: I, II

Preferowane kierunki:
automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, inżynieria chemiczna  
i procesowa, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,  
technologia chemiczna, transport,  zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania:

Na staże wakacyjne poszukujemy studentów minimum III roku studiów I stopnia i absol-
wentów uczelni wyższych do roku po zakończeniu procesu edukacji. Kandydaci powinni 
cechować się co najmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego i umiejętno-
ścią posługiwania się pakietem MS Office. Nie bez znaczenia jest też wysoki poziom 
komunikatywności i chęć do pracy w zespole.

Preferowane 
języki obce: angielski
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