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ORGANIZATOR



AARSLEFF 
Sp. z.o.o.

Strona www www.aarsleff.pl

Email mgo@aarsleff.pl

Osoba do kontaktu Dział HR

Opis Spółka Aarsleff jest częścią międzynarodowego koncernu 

Per Aarsleff z siedzibą w Danii. Grupa istnieje od 1947 roku 

i zatrudnia ponad 6 tys. pracowników na całym świecie. 

W Polsce prowadzimy działalność w zakresie projektowania 

i wykonawstwa specjalistycznych robót geotechnicznych, 

bezwykopowych, hydrotechnicznych. Jesteśmy niekwestionowanym 

liderem w zakresie technologii pali prefabrykowanych.

PRACA
Działy Realizacja - Inżynier Budowy

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania −

Miasto Cała Polska

Wynagrodzenie −

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II 

Preferowane kierunki Budownictwo

Wymagania Inżynier budowy: • wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok 

studiów - z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i/lub 

geotechnicznego (będzie dodatkowym atutem) • prawo jazdy 

kategorii B • odporność na stres • umiejętność działania i 

reagowania w sytuacjach kryzysowych • rzetelność, umiejętność 

współpracy, komunikatywność • mile widziana znajomość j. 

angielskiego

Preferowane języki obce Angielski



ae group polska 
sp. z o.o.

Strona www ae-group.pl

Email rekrutacja @ae-group.de

Osoba do kontaktu Alina Ceglarek-Mróz - kierownik działu personalnego

Opis Grupa ae jest przedsiębiorstwem produkującym odlewy aluminiowe 

dla znanych klientów z branży motoryzacyjnej działających na 

całym świecie. Obok głównej siedziby w Gerstungen (Turyngia) 

również w Nentershausen (Hesja), Lubece oraz w Polsce 

produkowane są zaawansowane technicznie produkty z aluminium, 

wytwarzane w procesie odlewania ciśnieniowego i obrabiane do 

produktu końcowego.

PRACA
Działy produkcja bezpośrednia - QM - utrzymanie ruchu - przygotowanie 

produkcji (dział technologiczny) - logistyka - planowanie produkcji - 

IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania 1-3 miesięcy

Miasto Strzelce Krajeńskie

Wynagrodzenie Do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów I,II,III

Stopień I,II 

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Informatyka • Inżynieria zarządzania • 

Logistyka • Mechanika i budowa maszyn • Mechatronika • 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Chęć do pracy i uczenia się od najlepszych, zaangażowanie, 

otwartość na nowe wyzwania

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Strona www

Email paula.osiadacz@ak.com.pl

Osoba do kontaktu Paula Osiadacz

Opis AK Spółka z o. o. to firma produkcyjna z 35-letnim 

doświadczeniem, specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw 

sztucznych metodą wtrysku oraz budowaniem form wtryskowych. 

Nasze produkty z branży AGD, kolejowej, automotive, 

elektrotechnicznej oraz meblowej trafiają na rynki krajowe jak i 

zagraniczne. Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat? Wejdź na 

www.ak.com.pl

PRACA
Działy dział logistyki, dział produkcyjny: wtrysku, montażu, nadruku, dział 

utrzymania ruchu

Rodzaj zatrudnienia • Umowa o pracę • Umowa - zlecenie • Bezpłatna praktyka

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Komorniki

Wynagrodzenie 3100-4100

WYMAGANIA
Rok studiów I,II,III

Stopień I,II 

Preferowane kierunki • Logistyka • Mechanika i budowa maszyn • Technologia 

Chemiczna / Chemical Technology • Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania

Preferowane języki obce

AK Sp. z o.o.



Strona www new.albeco.com.pl

Email leszek.wolny@albeco.com.pl

Osoba do kontaktu Leszek Wolny

Opis Albeco to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem i silną pozycją 

na krajowym. Doradzamy, oferujemy i dostarczamy komponenty 

do budowy maszyn dla każdej z branż przemysłu. Nieustannie 

koncentrujemy się na wspieraniu rozwoju naszych Pracowników 

oraz tworzeniu stabilnych miejsc pracy. Poznajmy się: 

https://youtu.be/wybo3QJdlD

PRACA
Działy Dział Techniczny, Dział Handlowy

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania Do ustalenia

Miasto Plewiska

Wynagrodzenie Zależne od umiejętności

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień

Preferowane kierunki • Elektrotechnika • Informatyka • Inżynieria bezpieczeństwa • 

Inżynieria materiałowa • Logistyka • Mechanika i budowa maszyn • 

Mechatronika • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Studiujesz na Politechnice? Pasjonuje Cię budowa maszyn i 

najnowsze technologie w niej stosowane ? Potrafisz obsłużyć 

pakiet MS Office i komunikatywnie porozumiewasz się w j. 

angielskim? Sprawdź, w którym dziale poczujesz się u nas najlepiej: 

Dział Techniczny: http://alb.eco/DzialTechniczny Dział Handlowy: 

http://alb.eco/DzialSprzedazy

Preferowane języki obce Angielski

Albeco 
Sp. z o.o.



Strona www antmicro.com

Email mjakubek@antmicro.com

Osoba do kontaktu Martyna Jakubek

Opis Antmicro develops modern edge AI systems for various branches 

of industry, provides applied R&D for customers worldwide, offers 

engineering services for high-tech products, and both creates and 

helps adopt open approaches to software, FPGA, hardware, AI and 

cloud solutions. Antmicro is a Strategic Founding Member of RISC-

V International as well as a member of the Linux Foundation, 

Zephyr Project, CHIPS Alliance and OpenPOWER Foundation.

PRACA
Działy Open Source Software, Hardware Design, FPGA, AI, C#, C / Rust, 

Cloud

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania Minimum 2 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektronika i Telekomunikacja • 

Informatyka • Mechatronika • Sztuczna Inteligencja/Artificial 

Intelligence • Teleinformatyka

Wymagania - understanding of, or willingness to learn about computer 

architectures - programming skills in selected compilable and 

scripting languages - passion for open source projects - readiness 

for everyday work in Linux - ability to quickly adopt new 

technologies - methodical approach and attention to detail - 

teamwork and willingness to learn from others - good command of 

English

Preferowane języki obce Angielski

Antmicro 
Ltd



Strona www apator.com.pl/grupa-apator/spolki-grupy-apator/a

Email kornelia.pietrzak@apator.com

Osoba do kontaktu Kornelia Pietrzak

Opis Apator Powogaz S.A. to czołowy producent wodomierzy i 

ciepłomierzy na świecie. Od samego początku istnienia firmy 

jesteśmy związani z Poznaniem, gdzie od blisko 100 – u lat 

dostarczamy naszym klientom, zarówno w Polsce, jaki na całym 

świecie, produkty i usługi w najlepszej technologii i najwyższej 

jakości

PRACA
Działy R&D, Dział Programistów, Dział Jakości, Dział Automatyzacji, Dział 

Technologii, Dział Inżynierii Procesowej, Dział Produkcji

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Płatny staż

Długość trwania Minimum 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 21 zł/h brutto

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektronika i Telekomunikacja • 

Elektrotechnika • Informatyka • Inżynieria zarządzania • Mechanika 

i budowa maszyn • Mechatronika • Sztuczna Inteligencja/Artificial 

Intelligence • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Status absolwenta i studenta ostatniego roku studiów , Szukamy 

osób zaangażowanych i chętnych do zdobywania wiedzy i nowych 

doświadczeń w firmie produkcyjnej. Działamy na polskim rynku już 

ponad 95 lat i jesteśmy niekwestionowanym liderem w swojej 

branży

Preferowane języki obce Angielski

Apator 
Powogaz S.A.



Strona www www.arvato-supply-chain.pl

Email kaceper.matyjaszczyk@arvato-scs.com - rekrutacje IT

Osoba do kontaktu rekrutacja@teams.arvato-scs.com

Opis Arvato SCS jest wiodącym dostawcą uslug z zakresu zarządzania 

łańcuchem dostaw dla e-commerce, retail oraz branży healthcare. 

To zespół zaufanych ekspertów z ponad dwudziestopięcioletnim 

doświadczeniem, których misją jest wspieranie klientów w realizacji 

ich celów. Doświadczenie w obsłudze procesów operacyjnych oraz 

wiedza ekspercka na temat kompleksowej obsługi logistycznej B2C 

i B2B w połaczeniu z elastyczną ofertą, zapewniają klientom Arvato 

możliwość uzyskania natychmiastowych korzyści biznesowych.

PRACA
Działy

Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę

Długość trwania docelowo na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miasto Poznań / inne

Wynagrodzenie uzależnione od stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów I,II,III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Informatyka, Logistyka

Wymagania

Preferowane języki obce angielski

Arvato Supply  
Chain Solutions 
w Polsce



Strona www baesystems.com/en/cybersecurity/home

Email daria.bania@baesystems.com

Osoba do kontaktu Daria Bania

Opis BAE Systems Applied Intelligence is the cyber security branch of 

BAE Systems. We provide solutions that improve the security and 

functioning of the global network. We operate in four key areas: 

Cyber Security, Financial Crime, Communications Intelligence, and 

Digital Transformation. The Polish Poznań Engineering Delivery 

Centre opened in 2012 and is now, together with the Delivery 

Centres in the United Kingdom and Malaysia, one of our premier 

Global Engineering Delivery Centres.

PRACA
Działy T / Software Engineer / Software Test Engineer / Test Automation 

Engineer / Devops / Machine Learning Engineer / Data Engineer / 

Business Analyst / Project Manager / Application Implementation /

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3 500 PLN brutto/m

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektronika i Telekomunikacja • 

Informatyka • Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence • 

Teleinformatyka

Wymagania Linux, SQL java English min B2

Preferowane języki obce Angielski

BAE Systems 
Poland 
Sp. z o.o.



Budimex S.A.

Strona www https://akademiabudimex.pl/

Email praktyki@budimex.pl

Osoba do kontaktu Joanna Młotek

Opis Budimex SA jest jednym z największych przedsiębiorstw 

budowlanych w Polsce. Najczęściej firma usługi jako wykonawca 

generalny, a dotyczą one głównie infrastruktury drogowej, 

lotniczej, kolejowej i lotniskowej. Poza Polską Budimex SA prężnie 

działa też na rynku niemieckim, gdzie zajmuje się m.in. produkcją 

prefabrykatów, elementów żelbetowych i stalowych konstrukcji. 

Akcje przedsiębiorstwa są notowane na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie (w ramach indeksu Respect). 

PRACA
Działy Praktyki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Informatyka, BHP, 

Ekonomia, HR

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 1-6 miesięcy

Miasto Cała Polska

Wynagrodzenie Zależne od roku

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Budownictwo, 

• Informatyka

• Inżynieria bezpieczeństwa

• Inżynieria środowiska

• Inżynieria zarządzania

Wymagania minimum III rok studiów - znajomość pakietu MS Office

Preferowane języki obce



Strona www https://capgeminisoftware.pl/

Email joanna.chilinska@capgemini.com

Osoba do kontaktu Joanna Chilińska

Opis W poznańskim oddziale Capgemini tworzymy aplikacje i 

rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie wielu osobom, gdyż 

pracujemy dla klientów z wielu branż – od logistycznej, 

motoryzacyjnej i rozrywkowej po sektory publiczne, chemiczne i 

finansowe. Jesteśmy ekspertami w dziedzinach takich jak Java, 

Cloud, .NET, React, testing i inne. Interesuje Cię praca lub staż w 

Capgemini? Zapraszamy na nasze stoisko podczas PUT 

Absolvent\'s Day!

PRACA
Działy Aktualne oferty pracy są dostępne na naszej stronie internetowej: 

https://capgeminisoftware.pl/oferty-pracy/

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę 

Umowa - zlecenie 

Płatny staż

Długość trwania Minimum 6 miesięcy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie Zależne od doświadczenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Bioinformatyka • Edukacja techniczno-

informatyczna • Elektronika i Telekomunikacja • Informatyka • 

Mechatronika • Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence • 

Teleinformatyka

Wymagania Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli 1. jesteś studentem/-ką co 

najmniej czwartego semestru studiów na kierunkach ścisłych; 2. 

posługujesz się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym 

(znajomość niemieckiego będzie dużym atutem); 3. cechuje Cię 

proaktywność i samodzielność, posiadasz doskonałą umiejętność 

analitycznego myślenia.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

Capgemini 
Polska



Strona www http://www.fpspoznan.pl/

Email m.stefanska@fpspoznan.pl

Osoba do kontaktu Małgorzata Stefańska

Opis Spółka od wielu lat jest wiodącym krajowym producentem 

pojazdów szynowych. Nasze produkty oparte o nowoczesne i 

innowacyjne rozwiązania, w pełni odpowiadają na potrzeby 

zarówno przewoźnika, jak i pasażera. Wyróżnia nas własny, 

wykwalifikowany zespół projektantów, konstruktorów i 

technologów.

PRACA
Działy Konstrukcja, Technologia, Logistyka, Jakość

Rodzaj zatrudnienia • Umowa o pracę • Płatny staż • Bezpłatna praktyka

Długość trwania Oferta indywidualna

Miasto Poznań

Wynagrodzenie Oferta indywidualna

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektrotechnika • Informatyka • 

Logistyka • Mechanika i budowa maszyn • Mechatronika • 

Transport • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Szukamy osób ambitnych, stawiających na rozwój osobisty, ale też 

otwartych na czerpanie z doświadczenia zespołu specjalistów. 

Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie w trakcie studiów, 

preferowana specjalność: pojazdy szynowe, transport szynowy, 

mechanika i budowa maszyn-konstrukcja, napędy i sterowanie 

pojazdów szynowych, układy elektryczne i informatyczne w 

pojazdach, maszyny elektryczne i układy wykonawcze automatyki, 

mikroprocesorowe systemy sterowania

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

H.Cegielski 
Fabryka 
Pojazdów Szynowych 
Sp. z o.o.



Strona www https://apply.deloittece.com/pl_PL/careers

Email mwalendzik@deloittece.com

Osoba do kontaktu Magdalena Walendzik, Kacper Pierzchalski

Opis Słówko o nas: Deloitte Digital to nowoczesny konsulting 

wspierający procesy cyfryzacji i zarządzania zmianą w firmach. 

Dzięki zespołowi profesjonalnych konsultantów jesteśmy w stanie 

połączyć odpowiednie strategie biznesowe z kreatywnym 

podejściem do cyfryzacji. Wiedza marketingowa zdobyta w ponad 

100 krajach, połączenie technologii i danych z doświadczeniami 

klientów pozwalają nam tworzyć spójne i efektywne rozwiązania. Z 

nami poznasz tajniki cyfryzacji i wejdziesz w świat nieograniczony

PRACA
Działy Consulting Technologiczny

Rodzaj zatrudnienia • Umowa o pracę • Umowa - zlecenie • Płatny staż

Długość trwania Miesiąc

Miasto Poznań, Warszawa, online

Wynagrodzenie 25zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Edukacja techniczno-informatyczna • 

Elektronika i Telekomunikacja • Elektrotechnika • Fizyka techniczna 

• Informatyka • Matematyka w technice • Sztuczna 

Inteligencja/Artificial Intelligence • Teleinformatyka • Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Studenci kierunków technologicznych. Absolwenci kierunków 

technologicznych. Język angielski minimum na poziomie B2.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

Deloitte



Strona www https://www.operator.enea.pl/praca

Email https://www.operator.enea.pl/praca

Osoba do kontaktu Agnieszka Stawicka / Oliwia Lebiedź

Opis Enea Operator pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na 

obszarze północno – zachodniej Polski. Jest także największą pod 

względem obszaru działania i liczby zatrudnionych pracowników 

spółką wchodzącą w skład Grupy Enea, jednego z najważniejszych 

koncernów surowcowo – energetycznych w kraju. Naszymi 

wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i 

Bezpieczeństwo

PRACA
Działy obszar działania Enea Operator

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Bezpłatna praktyka

Długość trwania Pierwsza umowa na 12 miesięcy

Miasto północno - zachodnia Polska

Wynagrodzenie zgodnie z tabelą płac

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Budownictwo • Elektrotechnika • Energetyka • Energetyka 

Przemysłowa i Odnawialna • Inżynieria środowiska

Wymagania Dla stanowiska specjalistycznych: • Wykształcenie wyższe lub 

średnie techniczne (elektrotechnika, energetyka lub pokrewne), • 

Mile widziane doświadczenie zawodowe w branży 

elektrycznej/energetycznej, • Świadectwo kwalifikacyjne D i E (! lub 

gotowość do uzyskania w wyznaczonym terminie !), • Prawo jazdy 

kat. B, • Komunikatywność, • Gotowość do podnoszenia swoich 

kwalifikacji.

Preferowane języki obce Angielski

Enea Operator 
Sp. z o.o.



Gestamp 
Automoción, 
S.A.

Strona www www.gestamp.com

Email recepcja@pl.gestamp.com

Osoba do kontaktu Tomasz Pawłowski

Opis Gestamp to globalna grupa zajmująca się projektowaniem oraz 

produkcją karoserii i części metalowych dla przemysłu 

motoryzacyjnego.

Naszą specjalnością jest opracowywanie innowacyjnych 

komponentów metalowych, dzięki którym pojazdy samochodowe 

są coraz bardziej bezpieczne i lekkie, przez co zużywają mniej 

energii oraz wywierają mniej szkodliwy wpływ na środowisko.

Mamy zakłady produkcyjne na 4 kontynentach w 124 krajach, w 

tym 3 w Polsce. Posiadamy także 13 ośrodków badawczo-

rozwojowych, które są zlokalizowane w bliskiej odległości od 

naszych klientów. Zatrudniamy ponad 43 000 pracowników na 

całym świecie.

PRACA
Działy • Produkcja • Utrzymanie Ruchu • Narzędziownia • Logistyka • 

Jakość • Finanse • Kontroling • Dział Personalny • Dział 

Przemysłowy • Dział Techniczny •  Dział Zakupów

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż 

Umowa o pracę

Długość trwania Umowa na czas określony

Miasto Września

Wynagrodzenie Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od oferowanego 

stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów III • V

Stopień I • II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Inżynieria zarządzania • Konstrukcja i 

eksploatacja środków transportu • Logistyka • Mechanika i budowa 

maszyn • Mechatronika • Transport • Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania Jeśli jesteś zdecydowany na pierwszy krok do kariery zawodowej, 

zgłoś swoją kandydaturę. Profil idealnego kandydata:

• absolwent wyższej szkoły o profilu technicznym,

• mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego i 

projektowania w programach CAD,

• znajomość MS Office i program Excel,

• posiada umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,

• lubi pracę z ludźmi i zespołami projektowymi.

Preferowane języki obce mile widziana znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego



Strona www https://gkelektro.com/

Email biuro@gkelektro.com

Osoba do kontaktu Natalia Ziętkowska

Opis Firma GK-Elektro jest jednym z wiodących wykonawców w branży 

elektroenergetycznej rynku wielkopolskiego. GK-Elektro to 

zorientowany na potrzeby każdego Klienta zespół specjalistów 

świadczący usługi w zakresie instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych.

PRACA
Działy dział projektowy, dział realizacji budów i zleceń

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania ─

Miasto Czerwonak

Wynagrodzenie Zależne od kwakifikacji

WYMAGANIA
Rok studiów I. II

Stopień II

Preferowane kierunki • Elektronika i Telekomunikacja • Elektrotechnika • Energetyka • 

Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

Wymagania • Wiedza techniczna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych • 

Znajomość MS Office, MS Project, AutoCad, Norma • Umiejętność 

czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

GK-Elektro 
Sp. z o.o.



Strona www https://grinn-global.com/

Email office@grinn-global.com

Osoba do kontaktu marta.grys@grinn-global.com

Opis Od 2008 roku Grinn oparciu o najnowsze technologie realizuje 

projekty dla globalnych marek, wspiera klientów na każdym etapie 

projektu lub wdraża go od momentu powstania pomysłu poprzez 

projekt do przygotowania finalnego produktu.

PRACA
Działy Software Hardware

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania Staż: 3+ mies. | Praca: stała

Miasto Wrocław

Wynagrodzenie W zależności od doświadczenia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II 

Preferowane kierunki • Elektronika i Telekomunikacja • Teleinformatyka

Wymagania https://grinn-global.com/about-us/career/

Preferowane języki obce Angielski

GRINN 
Sp. z o.o.



Strona www https://imperial-tobacco.pl/

Email Roksana.Tomaszewska@pl.imptob.com

Osoba do kontaktu Roksana Tomaszewska

Opis W Polsce działają dwie firmy z grupy Imperial Brands: Imperial 

Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym k. Poznania 

oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w 

Radomiu. Spółki Imperial Tobacco stale inwestują w przyszłość. 

Inwestycje obejmują nowe maszyny i technologie.

PRACA
Działy Produkcja, Logistyka (Wewnętrzna/Zewnętrzna), Controlling, Ciągłe 

Doskonalenie, Kontrola Jakości, Zapewnienie Jakości, BHP i 

Ochrona Środowiska, Technika, Utrzymanie Ruchu

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 6 msc.- możliwość przedłużenia

Miasto Jankowice

Wynagrodzenie 22zł/h brutto

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektrotechnika • Inżynieria 

bezpieczeństwa • Inżynieria chemiczna i procesowa • Inżynieria 

zarządzania • Logistyka • Mechanika i budowa maszyn • 

Mechatronika • Technologia Chemiczna / Chemical Technology • 

Transport • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Dostępność min. 3 dni w tygodniu, natomiast pozostałe 

oczekiwania wobec kandydatów uzależnione są od obszaru 

odbywania stażu.

Preferowane języki obce Angielski

Imperial 
Tobacco 
Polska S.A.



Strona www https://www.kohl-gruppe-ag.de/pl/

Email a.jedrzychowska@kohl.pl

Osoba do kontaktu Anna Jędrzychowska

Opis KOHL GROUP POLSKA z siedzibą w Słubicach w woj. lubuskim 

specjalizuje się w obróbce metali. Produkujemy części tłoczone i 

złożone zespoły spawane ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium. 

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który składa 

się głównie z pras krawędziowych, laserów 2D, robotów 

spawalniczych i maszyn CNC. Jesteśmy solidnym i wiarygodnym 

pracodawcą. Inwestujemy w pracowników i rozwój zakładu. Dołącz 

do naszego zespołu!

PRACA
Działy Zarządzanie produkcją Zarządzanie projektami Inżynieria jakości, 

inżynieria procesu Sprzedaż (kosztorysowanie, kalkulacje) Dział 

konstrukcji

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania Staż - 3 miesiące

Miasto Słubice

Wynagrodzenie 3200-6000

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Inżynieria zarządzania • Logistyka • Mechanika i budowa maszyn 

• Mechatronika • Technologia Chemiczna / Chemical Technology • 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Biegła obsługa MS Office, w przede wszystkim Excel Znajomość 

rysunku technicznego Znajomość procesów przetwórstwa metali 

Umiejętność obsługi środków kontrolno-pomiarowych Miele 

widziana komunikatywna znajomość j. niemieckiego lub 

angielskiego

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

KOHL GROUP 
POLSKA 
Sp. z o.o. Sp. k.



Strona www http://www.lafrentz.pl/

Email office@lafrentz.pl

Osoba do kontaktu Magdalena Starkowska tel. 532108822

Opis Grupę Lafrentz tworzy 6 marek z obszaru szeroko rozumianego 

budownictwa:LafConsulting, LafProject, Lafbud (budownictwo 

ogólne), LafHome (wykończenie wnętrz), LafEnergy (energia 

odnawialna) oraz LafEstate (nieruchomości). Od ponad 27 lat 

oferujemy usługi z zakresu zarządzania i nadzoru nad inwestycjami 

budowlanymi oraz projektowania infrastruktury komunikacyjnej. 

Mamy swój udział przy realizacji największych inwestycji w Polsce, 

jakimi są budowy autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic 

miast.

PRACA
Działy Pracownia Projektowa (LafProject) Nadzory inwestorskie 

(LafConsulting) Budownictwo ogólne i kubaturowe (Lafbud) 

Remonty i wykończenie wnętrz (LafHome) - projektanci i 

konsultanci

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Płatny staż

Długość trwania indywidualne ustalenia

Miasto Poznań i cała Polska

Wynagrodzenie uzależnione od obowiązków

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Achitektura • Budownictwo • Inżynieria środowiska • Inżynieria 

zarządzania • Sustainable Building Engineering / Budownictwo 

zrównoważone • Technologie ochrony środowiska • Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Docenimy każdego pracownika, który wykaże się zaangażowaniem, 

chęcią nauki i otwartością na wyzwania. Chętnie zobaczymy w 

naszych zespołach osoby z pozytywnym nastawieniem, dobrze 

zorganizowane oraz z wysoką kulturą pracy.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

Lafrentz 
Polska 
Sp. z o.o.



Strona www

Email natalia.wroblewska@velux.com

Osoba do kontaktu Natalia 

Opis W Grupie VELUX dajemy Ci szanse na rozwój, na kształtowanie 

Twojej własnej ścieżki kariery, na pracę w międzynarodowym 

środowisku oraz bycie częścią firmy, która jest liderem na rynku 

zrównoważonego budownictwa. Oferujemy Ci wachlarz możliwości 

– jeśli tylko masz sposobność i chęć po nie sięgnąć.

PRACA
Działy Dział Techniczny

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Gniezno

Wynagrodzenie od 19,70

WYMAGANIA
Rok studiów II,III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektrotechnika • Mechanika i budowa 

maszyn • Mechatronika

Wymagania Status studenta na kierunku technicznym Dyspozycyjność min. 3 

dni w tygodniu Umiejętność obsługi programów typu CAD 

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym Chęć 

uczenia się, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole

Preferowane języki obce

NB Polska 
Sp. z o.o.



Strona www http://www.pfconcept.com/

Email s.lipska@pfconcept.com

Osoba do kontaktu Sylwia Lipska

Opis PF Logo Express to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna 

zajmująca się dekorowaniem szerokiej gamy produktów 

promocyjnych. Działamy od 2008 roku a nasza siedziba znajduje 

się w nowoczesnym parku logistyczno-produkcyjnym w Robakowie 

koło Gądek. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu 

Polyconcept, światowego lidera na rynku produktów promocyjnych 

oraz jednym z zakładów produkcyjnych w strukturach PF Concept 

International, w którym realizujemy zamówienia klientów z całej 

Europy.

PRACA
Działy Dział Inżynieryjny, Dział Konstrukcyjny, Dział Jakości, Dział Testów

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Płatny staż

Długość trwania w zależności od stanowiska

Miasto Robakowo k. Gądek

Wynagrodzenie w zależności od stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektronika i Telekomunikacja • 

Elektrotechnika • Inżynieria chemiczna i procesowa • Inżynieria 

materiałowa • Inżynieria zarządzania • Mechanika i budowa maszyn 

• Mechatronika • Technologia Chemiczna / Chemical Technology • 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Szybko rozwijający się park maszynowy, przechodzący przez proces 

automatyzacji i robotyzacji, w duchu zrównoważonego rozwoju w 

zakresie środowiskowym i społecznym, otwiera możliwości pracy i 

rozwoju zawodowego. Szukamy kandydatów do naszego Programu 

Stażowego w Dziale Inżynieryjnym oraz na następujące 

stanowiska: Technik Utrzymania Ruchu Inżynier Jakości Inżynier 

Rozwoju Produktu i Technologii Elektromechanik Szczegóły 

dotyczące naszych ofert znajdziesz zawsze pod linkiem: 

www.bit.ly/oferty-pracy-pflogo

Preferowane języki obce Angielski

PF Logo Express 
Sp. z o.o.



Strona www http://www.kariera.pwpoland.com/

Email joanna.klodzinska@prattwhitney.com

Osoba do kontaktu Joanna Kłodzińśka

Opis Pratt & Whitney Kalisz jest największym zakładem produkcyjnym 

branży lotniczej w Wielkopolsce. Zatrudnia ponad 1300 

pracowników specjalizujących się w produkcji komponentów i 

części do silników lotniczych. Obecnie firma jest głównym dostawcą 

Pratt & Whitney w trzech kluczowych obszarach: złożonych kół 

zębatych, wałów głównych silników, aparatów kierujących.

PRACA
Działy Zapraszamy na stoisku Pratt& Whitney, gdzie będzie możliwość 

porozmawiania oraz poznanie aktualnych ofert pracy, praktyk i 

staży.

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Kalisz

Wynagrodzenie Platne

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Inżynieria materiałowa • Logistyka • Lotnictwo i kosmonautyka • 

Mechanika i budowa maszyn • Mechatronika • Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania w zależności od obszaru

Preferowane języki obce Angielski

Pratt&Whitney 
Kalisz Sp. z o.o.



Strona www https://www.solarisbus.com/pl

Email karolina.bugiel@solarisbus.com

Osoba do kontaktu Karolina Bugiel

Opis Solaris Bus & Coach sp. z o.o. to jeden z europejskich liderów 

produkcji autobusów i trolejbusów. Bazując na 25-letnim 

doświadczeniu i ponad 20 000 wyprodukowanych pojazdach, 

Solaris każdego dnia wpływa na jakość komunikacji miejskiej w 

setkach miast w całej Europie. Z myślą o przyszłości, firma 

wyznacza nowe standardy, dynamicznie rozwijając swoje produkty, 

zwłaszcza w obszarze elektromobilności.

PRACA
Działy Planowanie produkcji, - Sterowanie produkcją, - Zakupy i logistyka, 

- Konstrukcja, - Inżynierowie produkcji, - Zapewnienie jakości, - 

Sprzedaż i zarządzanie projektami, - Kontroling, - Inwestycje i 

Utrzymanie Ruchu, - LCC, - IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Płatny staż

Długość trwania Umowa o pracę na czas nieokreślony

Miasto Bolechowo - Osiedle

Wynagrodzenie zależy od stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Elektronika i Telekomunikacja • 

Elektrotechnika • Inżynieria zarządzania • Konstrukcja i 

eksploatacja środków transportu • Logistyka • Mechanika i budowa 

maszyn • Mechatronika • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania
wykształcenie wyższe techniczne lub studenci ostatnich lat studiów, 

- dobra znajomość języka angielskiego, - bardzo dobra znajomość 

pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz Power Point, - 

bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i wysoka kultura 

osobista, - umiejętność pracy w dynamicznym środowisku, bardzo

dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa.

Preferowane języki obce Angielski

Solaris 
Bus & Coach 
Sp. z o.o.



Strona www https://sollers.eu/

Email job@sollers.eu

Osoba do kontaktu Anna Grudnicka oraz Weronika Laudańska

Opis Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą specjalizującą się we 

wdrożeniach oprogramowania, wspierającą branżę finansową w 

transformacji biznesu. To co nas wyróżnia to zdolność efektywnego 

łączenia wiedzy biznesowej z kompetencjami w wiodących 

technologiach. Nasz zespół liczący obecnie 800 specjalistów 

biznesowych i IT, zrealizował projekty dla przeszło 100 grup 

finansowych z całego świata, takich jak Allianz, Axa, LV=, BNP 

Paribas Cardif, Basler, Generali, Zurich, Santander Consumer Bank i 

ING.

PRACA
Działy Software Development Business Consulting

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Informatyka • Matematyka w technice • Teleinformatyka

Wymagania Od studentów i świeżo upieczonych absolwentów oczekujemy 

przede wszystkim solidnych podstaw programowania obiektowego 

(m.in. Java), zdolności logicznego myślenia oraz co najmniej 

komunikatywnej znajomości języka angielskiego (język niemiecki 

jest dodatkowym atutem). Z uwagi na dynamiczną pracę 

projektową cenimy sobie kandydatow o elastycznym podejściu, 

chętnych do pracy w różnych technologiach i gotowych do 

nieustannego podnoszenia kompetencji.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

Sollers 
Consulting



Strona www www.karierawunilever.pl/fabryki

Email poland.rekrutacja-poznan@unilever.com

Osoba do kontaktu Małgorzata Chęcińska-Rąpała

Opis Unilever jest jednym z największych na świecie producentów 

żywności, kosmetyków i środków czystości pod znanymi markami 

takimi jak: Algida, Axe, Cif, Dove, Hellmann\'s, Knorr, Vaseline, 

Lipton, Ben&Jerry’s, Rexona, Signal czy Timotei. Unilever jest 

miejscem, w którym w pracy będziesz mógł realizować swoje cele, 

tworząc tym samym lepszy biznes i lepszy świat. Będziesz 

współpracować z cenionymi markami, dzięki czemu wpłyniesz na 

poprawę życia naszych konsumentów.

PRACA
Działy • Produkcja • Finanse • Technologia i Innowacje • Dział Techniczny 

• Planowanie

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Płatny staż

Długość trwania 6 lub 12 miesięcy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 24 zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki • Automatyka i robotyka • Inżynieria bezpieczeństwa • Inżynieria 

zarządzania • Logistyka • Matematyka w technice • Mechanika i 

budowa maszyn • Mechatronika • Sztuczna Inteligencja/Artificial 

Intelligence • Transport • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania • Jeśli chcesz przekonać się jak naprawdę wygląda praca dla 

jednego z liderów branży FMCG, • Jesteś studentem lub 

absolwentem kierunków technicznych lub związanych z finansami, 

planowaniem, • Twoja dyspozycyjność to 32h/tyg, uwzględniając 

elastyczny grafik i pracę hybrydową, • Szukasz ambitnych wyzwań i 

szybko się uczysz, • Znasz język angielski na poziomie 

umożliwiającym swobodną komunikację, Zapraszamy do 

aplikowania na staż!

Preferowane języki obce Angielski

Unilever 
Polska S.A.



Strona www https://volkswagen-poznan.pl/pl

Email patrycja.jarmicka@vw-poznan.pl

Osoba do kontaktu Patrycja Jarmicka

Opis Spółka Volkswagen Poznań powstała w 1993 roku. W jej skład 

wchodzą cztery zakłady produkcyjne znajdujące się w Poznaniu, 

Swarzędzu oraz we Wrześni. 

Volkswagen Poznań jest częścią koncernu, który jest światowym 

liderem na rynkach branży motoryzacyjnej. Naszym klientom 

dostarczamy samochody i komponenty najwyższej jakości. Jednak 

głównym filarem Volkswagen Poznań są ludzie. Nasz zespół liczy 

blisko 10 000 osób: pracowników pośrednio i bezpośrednio 

produkcyjnych, uczniów, studentów i praktykantów.

PRACA
Działy ▪ Produkcja ▪ Dział Rozwoju Technicznego ▪ Logistyka ▪ 

Zapewnienie Jakości ▪ Utrzymanie Ruchu ▪ Finanse

Rodzaj zatrudnienia ▪ umowa o pracę

▪ umowa zlecenie

▪ umowa o praktyki absolwenckie

Długość trwania min. 1 msc

Miasto ▪ Poznań ▪ Swarzędz ▪ Września

Wynagrodzenie ▪ staż – od 5353 zł/msc

▪ praktyki wakacyjne – 3010 zł/msc

▪ praktyki projektowe – 25 zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów II, III, IV, V

Stopień I, II

Preferowane kierunki ▪ Automatyka i robotyka ▪ Elektrotechnika ▪ Inżynieria 

bezpieczeństwa ▪ Inżynieria zarządzania ▪ Logistyka ▪ Mechanika i 

budowa maszyn ▪ Mechatronika ▪ Sztuczna Inteligencja ▪ 

Zarządzanie i inżynieria produkcji ▪ Informatyka

Wymagania ▪ Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów)

▪ Znajomość pakietu MS Office

▪ Znajomość języka – w zależności od działu

▪ Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Szczegółowe wymagania podane są w ofertach na stronie: 

https://volkswagen-poznan.pl/pl/kariera/aplikuj/oferty-pracy

Preferowane języki obce niemiecki lub angielski

Volkswagen 
Poznań
Sp. z o.o.



Strona www https://werner.com.pl/

Email biuro@werner.com.pl

Osoba do kontaktu Anna Michalak

Opis Firma Werner, działając na polskim rynku od ponad 30 lat, 

wyspecjalizowała się w realizacjach instalacji sanitarnej oraz 

automatyki. Posiadamy bogate doświadczenie w instalacjach 

wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, chłodzenia oraz oddymiania. 

Dzięki szerokiemu podejściu do klienta oferujemy mu kompleksowe 

realizacje, współpracując w zakresie od projektu aż po serwis.

PRACA
Działy nżynieria środowiska: - zapotrzebowanie w wodę; ochrona wód i 

gleby - Zapotrzebowanie w ciepło; klimatyzację i ochronę powietrza 

Transport: - Transport Żywności

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania Od 1 miesiąca

Miasto Poznań

Wynagrodzenie Indywidualnie

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Inżynieria środowiska, transport

Wymagania Dobra organizacja pracy, Punktualność, zaangażowanie

Preferowane języki obce Angielski

Werner 
Sp. z o.o. 
Sp. k.



Strona www https://xtm.cloud/pl/kariera/

Email jobs@xtm-intl.com

Osoba do kontaktu Alina Kacprzak

Opis W XTM tworzymy innowacyjny system do zarządzania procesem 

tłumaczenia. Nasze oprogramowanie wykorzystuje sztuczną 

inteligencję, która automatyzuje pracę lingwistów na całym świecie.

PRACA
Działy Testing Development

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Długość trwania

Miasto Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki • Edukacja techniczno-informatyczna • Informatyka • 

Teleinformatyka

Wymagania Zapraszamy do naszego zespołu osoby zainteresowane rozwojem 

w branży IT. Poszukujemy osób doświadczonych, ale również 

takich, które dopiero starają się o pierwszą pracę. Chętnie 

opowiemy o wszystkich wymaganiach i możliwościach jakie 

oferujemy - zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Preferowane języki obce Angielski

XTM 
Inetrnational
Limited



Do zobaczenia za rok na

zaprasza
Centrum Praktyk i Karier
Politechniki Poznańskiej
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