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Odpowiednie narzędzia dostarczają Organizator:zy
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SPONSORZY
 8 - 9 marca 2023
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S3

S2

S5

S0



1 AURATON LARS Andrzej Szymański

2 SGB Bank S.A.

3 Antmicro Sp. z o.o.

4 BSI Construction Sp. z o.o.

5 All for One Poland sp. z o.o.

6 Imperial Tobacco Polska S.A.

7 Goldbeck CEE North Sp. z o.o.

8 Siemens Digital Industry Software

9 Wunderman Thompson Technology Sp. z o.o.

10 COM40 Sp. z o.o. Sp.k.

11 NetWorks! Sp. z o.o.

12 cmT Sp. z o.o.

13 Transition Technologies MS S.A

14 PF Logo Express Sp. z o.o.

15 Comarch S.A.

16 FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

17 Inalfa Roof Systems Polska Sp. z o.o.

18 NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

19 Good Food Products Sp. z o.o.

20 Analyx sp. z o.o. sp.k
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41B

1B Air Spiralo Poland Sp. z o.o.

2B Deloitte Poland Sp. z o.o.

3B FTD.aero Sp. z o.o.

4B B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

5B Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

6B Eurowind Energy Sp. z o.o.

7B Sieć badawcza Łukasiewicz

8B Sieć badawcza Łukasiewicz

9B Warbud SA

10B STRABAG Sp. z o.o.

11B Rhenus Logistics S.A.

12B Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

13B Sollers Consulting Sp. z o.o.

14B/S4 SPONSOR (STER)

15B Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

16B Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

17B R. Twining and Company sp. z o.o.

18B EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.

19B Blue energy Sp. z o.o.

20B Procter and Gamble Polska Sp. z o. o.

21B W.P.I.P.

22B Allflex Polska Sp. z o.o.

23B DEFOR S.A.

24B ABW

25B ae group polska Sp. z o.o.

26B Lidl Polska Sp. z o.o. Sp.k.

27B Hays Poland Sp. z o.o.

28B Pfeifer & Langen Polska S.A.

29B AK Spółka z o.o.

30B QT Swiss Engineering Sp. z o.o.

31B Promag S.A.

32B INSTAL-FILTER S.A.

33B A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o.

34B MAHLE Polska Sp. z o.o.

35B Grandmetric Sp. z o.o.

36B Inlader Sp. z o.o.

37B BitByBit Sp. z o.o.

38B Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

39B Steelpress Sp. z o.o.

40B Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

41B Bank Gospodarstwa Krajowego - Idea 3W
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1 AURATON LARS Andrzej Szymański

2 Imperial Tobacco Polska S.A.

3 NTT Data Business Solutions Sp. z o.o.

4 WithSecure Sp. z o.o.

5 Grupa ENEA

6 MAHLE Polska Sp. z o.o.

7 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu

11 Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

12 Pekabex BET S.A.

13 Procter and Gamble Polska Sp. z o. o.

14 IT.integro Sp. z o.o.

15 Comarch S.A.

16 SECO / WARWICK S.A.

17 InsERT S.A.

18 NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

19 Dora Metal Sp. z o.o.

20 Colquimica Polska Sp. z o.o.

S5

1B Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

2B Deloitte Poland Sp. z o.o.

3B CAPCHEM POLAND Sp. z o.o.

4B Malta Decor

5B Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

7B Sieć badawcza Łukasiewicz

8B Sieć badawcza Łukasiewicz

9B Warbud SA

10B NetWorks! Sp z o.o.

11B Rhenus Logistics S.A.

12B Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

13B Gestamp Polska Sp. z o.o.

14B/S4 SPONSOR (STER)

15B Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

16B Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

17B R. Twining and Company sp. z o.o.

18B Blum Polska Sp. z o.o.

19B Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

20B Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

21B W.P.I.P.

22B Allflex Polska Sp. z o.o.

23B TECCON Sp. z o.o. Sp.k.

25B Match-Trade Technologies Sp. z o.o.

26B Lidl Polska Sp. z o.o. Sp.k.

29B LyondellBasell

30B Unilever Polska S.A.

31B Modertrans Poznań Sp. z o.o.

32B Sii Sp. z o.o.

33B ISP POLSKA SP. Z O.O.

34B BAE Systems (Polska) Sp. z o.o.

35B Skanska S.A.

36B STEICO Sp. z o.o.

37B Inlader Sp. z o.o.

38B PCSS

39B Steelpress Sp. z o.o.

40B PESA Bydgoszcz S.A.

41B Bank Gospodarstwa Krajowego - Idea 3W

41B

















































PATRONATY MEDIALNE





A. Kayser
Automotive
Systems Polska 
Sp. z o.o.

Strona www http://www.kayser-automotive.com

Email I.Twardowska@kayser-automotive.com

Osoba do kontaktu Izabela Twardowska 

Opis Firma Kayser od ponad 60 lat jest potężnym partnerem w 

branży motoryzacyjnej. Bezpośredni dialog z naszymi 

klientami jest integralną częścią naszej filozofii. We 

współpracy zawsze szukamy innowacyjnych i jeszcze bardziej 

ekonomicznych rozwiązań. Opierając się na naszym 

wieloletnim doświadczeniu, zbudowaliśmy szeroką i dobrze 

ugruntowaną wiedzę inżynierską i produkcyjną. Dzięki 

naszym dwunastu lokalizacjom na całym świecie jesteśmy 

zawsze blisko .

PRACA
Działy Dział Inżynierii Przemysłowej Dział Produkcji Dział 

Utrzymania Ruchu

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania od 4 tygodni do 6 miesięcy

Miasto Batorowo

Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Praktyki bezpłatne dla studentów z ukończonym II rokiem. 

Staż płatny dla studentów III roku i powyżej III roku. Dla 

wybitnych studentów możliwość zatrudnienia na umowę o 

pracę po zakończonym stażu. • Wg. wskazanych 

preferowanych kierunków studiów • Obsługa komputera MS-

Office • Dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego • 

Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność, gotowość 

do działania, elastyczność, umiejętność pracy w grupie, 

analityczne i strukturalne działanie

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



ae group 
Polska Sp. z o.o.

Strona www www.ae-group.pl 

Email rekrutacja@ae-group.de 

Osoba do kontaktu Alina Ceglarek-Mróz - kierownik działu personalnego

Opis ae group polska sp. z o.o. jest częścią niemieckiego koncernu 

ae group - dostawcy gotowych do montażu części i 

komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. W polskim 

oddziale w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie) realizujemy 

kompletne etapy produkcyjne, od wykrawania, przez obróbkę 

powierzchniową, po obróbkę mechaniczną i montaż. 

Zatrudniamy obecnie 300 pracowników, na powierzchni 

produkcyjnej i logistycznej wynoszącej 11.000 m2.

PRACA
Działy produkcja bezpośrednia, przygotowanie produkcji, utrzymanie 

ruchu, planowanie produkcji, zarządzanie jakością, logistyka, 

IT.

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania od 1 do 3 miesięcy

Miasto Strzelce Kraj. (woj. lubuskie) 

Wynagrodzenie do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Informatyka, Logistyka, Mechanika i 

budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Zaangażowanie, zapał, motywacja do nauki, chęć zdobywania 

nowych doświadczeń.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Air Spiralo 
Poland Sp. z o.o.

Strona www www.airspiralo.com

Email rekrutacja@airspiralo.com

Osoba do kontaktu Agnieszka Krukowska

Opis Air Spiralo działa na rynku ponad 20 lat jako producent 

wysokiej jakości elementów do systemów wentylacyjnych, 

produkowanych z zastosowaniem najnowszych technologii w 

swoich oddziałach w Holandii, Polsce, Finlandii i Wielkiej 

Brytanii. Jako członkowie stowarzyszeń branży wentylacyjnej, 

angażujemy się w ustalanie norm i wytycznych dla branży 

instalacji wentylacyjnych. Jako pracodawca stawiamy na 

rozwój i motywację pracowników, szacunek w codziennej 

współpracy oraz inicjatywę w realizacji celów.

PRACA
Działy dział technologiczny (R&D), - dział techniczny, - dział 

utrzymania ruchu, - dział produkcji, - dział IT, - dział 

logistyki

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania do uzgodnienia

Miasto Szamotuły

Wynagrodzenie do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Automatyka i robotyka, 

Edukacja techniczno-informatyczna, Energetyka, Energetyka 

przemysłowa i odnawialna, Informatyka, Inżynieria cyklu 

życia produktu / Product Lifecycle Engineering, Inżynieria 

materiałowa, Inżynieria zarządzania, Logistyka

Wymagania umiejętność analitycznego myślenia, - umiejętność 

współpracy, - samodzielność, - inicjatywa i zaangażowanie

Preferowane języki obce Angielski



AK Sp. z o.o.

Strona www http://ak.com.pl/

Email patrycja.podolska@ak.com.pl

Osoba do kontaktu AK SPÓŁKA Z.O.O AK SPÓŁKA Z.O.O

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.

PRACA
Działy Wydziały produkcyjne Kontrola jakości Dział utrzymania 

ruchu

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Komorniki

Wynagrodzenie 3500 brutto

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria chemiczna 

i procesowa, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria 

zarządzania, Mechatronika, Technologia chemiczna, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania bardzo dobra organizacja pracy własnej -samodzielność, 

rzetelność, systematyczność, zaangażowanie, dyspozycyjność 

-komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, -

samodyscyplina -chęć do pracy

Preferowane języki obce Angielski



Strona www https://www.all-for-one.pl/pl/ 

Email danuta.bialecka@all-for-one.com 

Osoba do kontaktu Danuta Białęcka

Opis Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce. Jako część 

Grupy All for One, współtworzymy grupę firm o wiodącej 

pozycji na rynku SAP w Europie Środkowej. Od ponad 25 lat 

(do 2021 roku jako SNP Poland, a do 2017 jako BCC) 

zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania 

systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i 

rozwoju oprogramowania.

PRACA
Działy Rozwój oprogramowania, Konsulting SAP, Dział Usług IT

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

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Złotniki

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Informatyka, Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence

Wymagania
student lub absolwent informatyki i kierunków pokrewnych 

komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziany 

język niemiecki) nastawienie na naukę i chęć rozwoju 

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki

All for One 
Poland 
Sp. z o.o.



Allex Polska 
Sp. z o.o.

Strona www https://www.msd-animal-health.com/about-us/

Email biuroallflex@allflexpolska.pl

Osoba do kontaktu Joanna Woelke

Opis MSD Animal Health - inteligentne, nowoczesne rozwiązania, 

które ułatwiają opiekę zdrowotną nad zwierzętami. Nasi 

klienci polegają na nas w zakresie leków, informacji, 

technologii. W fabryce we Wrześni pod Poznaniem powstają 

nowoczesne rozwiązania identyfikacji zwierząt Allflex 

Livestock Intelligence https://www.allflex.global/pl/. Nasz 

zgrany zespół jest zaangażowany w produkcję tysięcy 

identyfikatorów dziennie, a portfolio obejmuje szeroką gamę 

produktów – identyfikatorów wizualnych oraz RFID.

PRACA
Działy Dział Produkcji, Dział Utrzymania Ruchu, Dział Jakości, Dział 

Obsługi Klienta

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1 miesiąc

Miasto Września

Wynagrodzenie zależne od stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria cyklu życia 

produktu / Product Lifecycle Engineering, Mechatronika, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Planujesz dalszy rozwój w stabilnej firmie o globalnym 

zasięgu, posługujesz się językiem angielskim, lubisz pracować 

w zespole -zapraszamy do kontaktu.

Preferowane języki obce Angielski



Analyx 
Sp. z o.o. Sp. k.

Strona www analyx.com 

Email hr@analyx.com

Osoba do kontaktu Iwona Żydek

Opis Analyx jest firmą działającą od 2006 roku w obszarze Data 

Science. Tworzymy wysokiej jakości analizy danych i 

budujemy modele predykcyjne. Dostarczamy rozwiązania dla 

wiodących marek międzynarodowych, optymalizując ich 

wydatki marketingowe. Pracujemy przede wszystkich w 

środowisku R, a nasze aplikacje webowe są rozwijane z 

wykorzystaniem biblioteki Shiny. Nasza firma to zespół 

doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy 

chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą.

PRACA
Działy Data science, development

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Długość trwania nieokreślona

Miasto Poznań 

Wynagrodzenie do negocjacji

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Edukacja techniczno-

informatyczna, Fizyla techniczna, Informatyka, Inżynieria 

biomedyczna, Inżynieria farmaceutyczna, Matematyka w 

technice, Mechanika i budowa maszyn,  Mechatronika, 

Teleinformatyka, Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Strong analytical skills, understanding of data relationships. • 

Hands-on experience in data analytics • Experience with R 

and packages (or other programming languages) for data 

preparation, visualization, and modelling. • Advanced 

knowledge of MS Excel. • Familiarity with econometrical and 

machine learning models. • Educational background: 

Mathematics, Econometrics, Statistics, Computer Science. • 

Knowledge of English is required

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Antmicro 
Sp. z o.o.

Strona www https://antmicro.com/ 

Email istanisz@antmicro.com 

Osoba do kontaktu Iwona Stanisz

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. The 

company\'s projects involve a broad range of open source 

technologies such as RISC-V, Renode, Zephyr, TensorFlow, 

ROS 2, Linux and Android.

PRACA
Działy Open source / software internship - AI internship - Hardware 

design internship - FPGA internship - C# Internship - C / 

Rust Internship - Cloud internship - Technical writing 

internship - Sales & marketing internship

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 2 - 36 months

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3500 netto

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Edukacja techniczno - 

informatyczna, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, 

Fizyka techniczna, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, 

Lotnictwo i kosmonautyka, Sztuczna inteligencja / Artificial 

Intelligence, Teleinformatyka

Wymagania Passion for open source projects - Readiness for everyday 

work in Linux - Understanding or willingness to learn about 

computer architecture - Programming skills in selected 

compilable and scripting languages - Ability to quickly adopt 

new technologies - Good command of English

Preferowane języki obce Angielski



AURATON /
LARS 
Andrzej Szymański

Strona www auratonsmart.com 

Email  praca@auraton.pl 

Osoba do kontaktu  Michał Raszewski 

Opis AURATON to polska marka należąca do Grupy Lars, która 

istnieje na rynku od 1965 roku. W naszym asortymencie 

znajdują się produkty do zarządzania systemami ogrzewania 

domów i mieszkań. Zmieniamy zwykłe domy w Smart Home, 

czyli zintegrowany system zarządzania domem z poziomu 

aplikacji w telefonie, niezależnie od lokalizacji. Proponujemy 

inteligentne rozwiązania, które pozwalają bezprzewodowo 

kontrolować ogrzewanie, wodę, energię, a także chronić dom 

przed zalaniem czy włamaniem.

PRACA
Działy Dział Badań i Rozwoju Serwis Dział organizacji produkcji 

elektronicznej Produkcja elektroniczna

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania zależnie od formy zatrudnienia

Miasto Niepruszewo k. Poznania

Wynagrodzenie zależne od stanowiska

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania znajomość współczesnych układów 

mikrokontrolerowych(Embedded) - umiejętność 

projektowania obwodów drukowanych PCB - umiejętność 

programowania mikrokontrolerów w języku C/C++ - 

znajomość systemu kontroli wersji Git - umiejętność 

posługiwania się dokumentacją techniczną w języku 

angielskim - umiejętność obsługi podstawowych sprzętów 

laboratoryjnych: zasilaczy, multimetrów, oscyloskopów - 

zdolności manualne i umiejętność lutowania - znajomość 

procesów masowej produkcji urządzeń elektronicznych

Preferowane języki obce Angielski



B&R 
Automatyka 
Przemysłowa

Strona www www.br-automation.com/pl/ 

Email ewelina.olkiewicz@br-automation.com 

Osoba do kontaktu Ewelina Olkiewicz 

Opis B&R to innowacyjna firma z branży automatyzacji z siedzibą 

w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. W Polsce 

prowadzimy działalność w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i w 

Szczecinie (R&D). Od 2017 jesteśmy częścią Grupy ABB i jej 

linii biznesowej Robotics & Discrete Automation. Łączymy 

najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym. W 

szczególności oferujemy elektronikę przemysłową, 

oprogramowanie i rozwiązania mechatroniczne, a także 

technologie automatyzacji maszyn i fabryk.

PRACA
Działy Dział Wsparcia Technicznego

Rodzaj zatrudnienia Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1 miesiąc

Miasto Poznań

Wynagrodzenie brak

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Mechatronika

Wymagania Jesteś studentem kierunku związanego z automatyką? 

Posiadasz ogólną znajomość zagadnień z zakresu PLC i 

automatyki przemysłowej? Posługujesz się j.angielskim w 

stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji 

technicznej? Szukasz firmy, w której mogłabyś/mógłbyś 

odbyć praktyki wakacyjne? Interesuje Cię płatny staż? Aplikuj 

do B&R

Preferowane języki obce Angielski



BAE Systems
(Polska) 
Sp. z o.o.

Strona www www.baesystems.com

Email daria.bania@baesystems.com 

Osoba do kontaktu Daria Bania

Opis At BAE Systems, our advanced defence technology protects 

people and national security. We employ a skilled workforce 

of 90,500 people in more than 40 countries. Our 

International Government Business unit develops software 

products for government dedicated, confidential projects. 

Our CI products portfolio is designed to support crime 

prevention in allied countries Law Enforcement Agencies day 

to day operation.

PRACA
Działy IT, Software Programming, Backend, Frontend, Testing

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Luboń

Wynagrodzenie 3500 brutto

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Edukacja techniczno - 

informatyczna, Energetyka, Lotnictwo i kosmonautyka, 

Mechanika i budowa pojazdów

Wymagania Status studenta

Preferowane języki obce Angielski



Blue energy
Sp. z o.o.

Strona www www.grupablue.pl

Email beata.borowczyk@grupablue.pl

Osoba do kontaktu Beata Borowczyk

Opis Blue energy Sp. z o.o. to firma doradcza działająca w 

obszarach zarządzania, organizacji, bezpieczeństwa, strategii i 

rozwoju. Realizujemy projekty z zakresu wdrożenia i 

utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, testami penetracyjnymi oraz wdrożeniem narzędzi 

z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Misją Blue 

energy jest rozwój polskiej przedsiębiorczości poprzez 

dostarczanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań 

biznesowych, organizacyjnych i informatycznych.

PRACA
Działy Dział Security Operations Center, dział IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Długość trwania

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3000 - 6000

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, 

Informatyka, Teleinformatyka, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania Znajomość systemów operacyjnych Windows / Linux oraz 

doświadczenie w zakresie ich automatyzacji (np. ansible, 

terraform), podstawowa wiedza w zakresie Microsoft Azure, 

Microsoft365 (Teams, Exchange, ect.), Microsoft Hyper-V, 

umiejętność tworzenia skryptów w python oraz powershell, 

znajomość zasad działania relacyjnych i nierelacyjnych 

systemów bazodanowych, znajomość podstaw w zakresie 

sieci komputerowych, analityczne podejście do rozwiązywania 

problemów.

Preferowane języki obce Angielski



Blum Polska 
Sp. z o.o.

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

Email kamila.silska@blum.com

Osoba do kontaktu Kamila Silska

Opis Jesteśmy austriackim producentem okuć i akcesoriów 

meblowych – m.in. zawiasów, podnośników, systemów 

szuflad. W naszym zakładzie produkcyjnym w Jasinie k. 

Swarzędza zatrudniamy już ponad 500 osób, które od 30 lat 

pracują nad tym, żeby dostarczać Klientom na całym świecie 

najlepsze produkty. W Blum Polska mamy 2 kluczowe 

obszary produkcji: montażu i pakowania oraz przetwórstwa 

tworzyw sztucznych. Priorytetem dla nas jest jakość - nie 

tylko samych produktów, ale także procesów oraz 

współpracy.

PRACA
Działy Inżynieria i planowanie produkcji,Zarządzanie Budynkiem, 

Utrzymanie Ruchu, Automatyka, Logistyka, Zakupy, IT, HR, 

Controling, Finanse, Marketing, Zapewnienie Jakości, BHP,

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania minimum 3 miesiące

Miasto Jasin koło Poznania

Wynagrodzenie wynagrodzenie rynkowe

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Budownictwo 

zrównoważone / Sustainable Building Engineering, 

Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria środowiska, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa 

maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania wykształcenie inżynierskie (zgodne z wymaganiami do 

konrektenej roli) - Pozytywna i otwarta osobowość - 

szukanie rozwiązań, umiejętność skutecznego 

porozumiewania się z ludźmi i rozumienia ich potrzeb - 

Szersza perspektywa patrzenia na zadania i projekty - 

Odpowiedzialność i umiejętność organizacji własnej pracy - 

Dobra znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego - 

Chęć nauki, rozwoju; ciekawość - Umiejętność współpracy w 

zespole

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Bridgestone 
Poznań

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

Email hr_rekrut@bridgestone.eu 

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

Opis Działamy w Poznaniu już od ponad 25 lat! Jesteśmy jednym 

z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w 

europejskiej części japońskiego koncernu Bridgestone 

Corporation. W naszej Fabryce w Poznaniu powstaje prawie 

500 rodzajów zaawansowanych technologicznie opon, z 

których korzystają najwięksi producenci samochodów na 

świecie w tym marki premium i prestige. Jesteśmy firmą 

odpowiedzialną społecznie. Aktywnie działamy na rzecz 

społeczności lokalnej wspierając akcje i przedsięwzięcia 

charytatywne.

PRACA
Działy W Bridgestone Poznań zatrudniamy obecnie niemal 2 tysiące 

pracowników i stale się rozwijamy. Chcesz dołączyć do 

naszego zespołu? Sprawdź, na jakie stanowiska rekrutujemy. 

Może szukamy właśnie Ciebie? Więcej na https://bridgestone-

poznan.pl/kariera/

Rodzaj zatrudnienia

Długość trwania

Miasto

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień

Preferowane kierunki

Wymagania Zapraszamy się do zapoznania się z naszymi ofertami. 

Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej 

https://bridgestone-poznan.pl/kariera/

Preferowane języki obce



BSI 
CONSTRUCTION 
Sp. z o.o.

Strona www http://bsic.pl/pl/nasze-realizacje

Email dominika.szymkowiak@bsic.pl

Osoba do kontaktu Dominika Szymkowiak

Opis Realizujemy obiekty jako Generalny Wykonawca działając 

kompleksowo,począwszy od opracowania projektu 

budowlanego i wykonawczego poprzez realizację obiektów, 

aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Na życzenie 

Zleceniodawcy wyposażamy inwestycje w niezbędny sprzęt 

oraz umeblowanie. Mając na względzie zadowolenie 

inwestorów oraz najwyższą jakość wykonywanych przez nas 

usług, od lat współpracujemy z producentami i dostawcami, 

którzy gwarantują sprawdzone oraz wartościowe materiały i 

rozwiązania

PRACA
Działy Dział Realizacji Budów

Rodzaj zatrudnienia Umowa - zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3500 netto

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień

Preferowane kierunki Budownictwo

Wymagania Wykształcenie wyższe branżowe Prawo jazdy kat. B 

Znajomość prawa budowlanego Umiejętność obsługi 

komputera w zakresie MS Word, Excel, MS Projekt, Autocad 

Umiejętności przedmiarowania i kosztorysowania robót Duży 

poziom samodzielności, sumienności, samokontroli, 

zaangażowania i asertywności. Znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego

Preferowane języki obce Angielski



Capchem
Poland 
Sp. z o.o.

Strona www www.capchemwpolsce.pl 

Email joanna.pawlicka@capchem.com 

Osoba do kontaktu Joanna Pawlicka

Opis Jesteśmy światowym liderem w produkcji elektronicznych 

produktów chemicznych. Od ćwierć wieku zajmujemy się 

wytwarzaniem elektrolitu do baterii litowo-jonowych (Li-Ion). 

Nasza firma powstała w 1996 roku w Shenzhen, zagłębiu 

innowacji nazywanym chińską Doliną Krzemową. Dziś, w 18 

naszych placówkach na całym świecie – w tym 13 zakładach 

produkcyjnych. Stawiamy przede wszystkim na technologię. 

Rozwiń karierę w elektromobilności.

PRACA
Działy Dział Jakości Dział UR

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Długość trwania ustalane indywidualnie

Miasto Śrem

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektromobilność, Elektrotechnika, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechanika i budowa 

maszyn, Technologia chemiczna, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania Znajomość j.angielskiego, otwartość na rozwój. 

Preferowane języki obce Angielski



cmT 
Sp. z o.o.

Strona www www.cmteam.net

Email m.wysocka@cmteam.net

Osoba do kontaktu Magdalena Wysocka

Opis Grupa cmT specjalizuje się w zarządzaniu projektami, 

zarządzaniu budowami, zapewnieniu nadzoru inwestorskiego, 

audytach nieruchomości oraz usługach doradczych w zakresie 

budownictwa. W ramach Grupy cmT działa biuro projektowe 

GerPlan, które świadczy usługi projektowania inżynieryjnego i 

architektonicznego. Realizujemy projekty we wszystkich 

obszarach budownictwa kubaturowego - od mieszkaniowych 

przez hotelowe, biurowe, handlowe, logistyczne i 

przemysłowe.

PRACA
Działy Project Management Construction Management Cost 

Management Schedule Management Claim Management Site 

Management MEP Design Architectural Design

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania Umowa na czas określony

Miasto Poznań, Warszawa, Wrocław 

Wynagrodzenie Negocjowane indywidualnie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Architektura, Budownictwo, 

Budownictwozrównoważone/Sustainable Engineering, 

Elektrotechnika, Inżynieria środowiska

Wymagania Szukamy osób zainteresowanych pracą w firmie 

konsultingowej, proaktywnych, zaangażowanych, 

posiadających umiejętność koncentracji i precyzyjnego 

wykonywania powierzonych zadań, otwartych na nowe 

wyzwania i gotowych do pracy czasowo poza miejscem 

stałego zamieszkania (z uwagi na lokalizację projektów). W 

przypadku osób zainteresowanych pracą w biurze 

projektowym wymogiem jest biegła znajomość AutoCADa i 

podstaw Revita.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Colquimica
Polska 
Sp. z o.o.
Strona www https://www.colquimica.com/pl/ 

Email hrpl@pl.colquimica.pt 

Osoba do kontaktu Katarzyna Chudy

Opis Już od ponad 70 lat tworzymy, rozwijamy i wprowadzamy na 

rynek doskonałe kleje. Od ponad 70 lat łączymy się z ludźmi, 

wprowadzamy innowacje na całym świecie. Dziś jesteśmy 

dumni z tego, że nasza specjalistyczna wiedza jest uznawana 

na całym świecie i że jesteśmy ekspertami w tworzeniu relacji 

międzyludzkich i zarządzaniu nimi oraz w budowaniu 

zrównoważonej przyszłości technologicznej. W firmie 

Colquímica Adhesives pracujemy z wykwalifikowanymi 

specjalistami skoncentrowanymi na ciągłej innowacji.

PRACA
Działy praktyki/staże - w działach: produkcji, jakości, logistyce, 

technicznym, utrzymania ruchu, BHP; pracy - w dziale 

technicznym lub produkcji

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1 - 6 miesięcy

Miasto Plewiska

Wynagrodzenie zależne od zatrudnienia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, 

Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, 

Inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle 

Engineering, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa 

maszyn, Mechatronika, Technologia chemiczna, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania
absolwent / student studiów drugiego stopnia i student 3-go 

roku studiów pierwszego stopnia, - osoby komunikatywne, 

otwarte na pracę zespołową, o zdolnościach analitycznych, 

które: - chcą zdobywać doświadczenie w firmie produkcyjnej, 

- swobodnie komunikują się w języku angielskim, - dobrze 

znają MS Excel.

Preferowane języki obce Angielski



COMARCH

Strona www kariera.comarch.pl

Email praca@comarch.pl

Osoba do kontaktu Aleksander Syrek

Opis Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm 

technologicznych w Europie, w której pracownicy mają 

możliwość pracy nad produktem od początku do końca, tj. od 

analiz i projektowania aż po programowanie, testowanie, a na 

koniec wdrożenie u klienta. Specjalizujemy się w systemach 

zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem 

informatycznym, systemach CRM i wsparcia sprzedaży oraz 

komunikacji elektronicznej. Obecnie zatrudniamy ponad 7500 

ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach. 

PRACA
Działy IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania

Miasto Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektronika i Telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Informatyka, Matematyka w 

technice,Teleinformatyka, Mechatronika, Sztuczna Inteligencja 

/ Artificial Intelligence

Wymagania Do swoich zespołów poszukujemy pasjonatów najnowszych 

technologii. Jeżeli jesteś osobą stawiającą na jakość, 

poszukującą nowych wyzwań, zaangażowaną i chętną do 

dalszego rozwoju, szuka właśnie Ciebie! Pamiętaj też, że nie 

musisz być absolwentem informatyki lub telekomunikacji, 

żeby pracować w IT! Do różnych zespołów poszukujemy 

również specjalistów z takich obszarów jak analityka, 

marketing i design, administracja czy handel i konsulting. 

Preferowane języki obce Angielski



DEFOR S.A.

Strona www www.defor.eu 

Email aida.wierska@defor.eu 

Osoba do kontaktu Aida Wierska tel. 538518811 

Opis Firma zajmuje się produkcją okien, parapetów

PRACA
Działy Dział Techniczny

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania według Kodeksu Prawa

Miasto Śrem

Wynagrodzenie   4800,00 brutto 

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Architektura, Automatyka i robotyka, Budownictwo, 

Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building 

Engineering, Mechanika i budowa maszyn

Wymagania Dobra znajomość rysunku technicznego.

Preferowane języki obce Angielski, francuski



Deloitte Poland 
Sp. z o.o.

Strona www https://www2.deloitte.com/pl/pl.html 

Email kpierzchalski@deloittece.com 

Osoba do kontaktu Kacper Pierzchalski 

Opis Deloitte to zespół konsultingowy łączący doradztwo 

strategiczne i technologiczne, kompetencje marketingowe i 

znajomość branż. Dzięki temu unikatowemu połączeniu 

elementów przeprowadzamy klientów przez transformację 

cyfrową opiekując się wszystkimi jej aspektami. 

Identyfikujemy wyzwania technologiczne i znajdujemy 

najlepsze strategie realizacji celów i marzeń organizacji. 

Wspieramy się nawzajem w globalnej sieci ponad 33 tys. 

osób wyspecjalizowanych w konsultingu technologicznym.

PRACA
Działy Automotive DevOps Studio

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 25 PLN/h 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka,  Informatyka, Matematyka w technice

Wymagania Zapraszamy Cię, jeśli: · Swobodnie komunikujesz się w 

języku angielskim (min. B2), · Kończysz studia licencjackie / 

inżynierskie i magisterskie lub jesteś absolwentem studiów 

informatycznych, matematycznych czy AiR i kierunków 

pokrewnych · Jesteś kreatywną osobą i lubisz pracować w 

zespole · Masz umiejętność analitycznego myślenia · Twoja 

dyspozycyjność to 40 godzin tygodniowo.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Dora Metal 
Sp. z o.o.

Strona www www.dora-metal.pl 

Email kadry@dora-metal.pl

Osoba do kontaktu Marta Sotek

Opis Dora Metal jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce 

firmą, z długoletnią tradycją i doświadczeniem w 

projektowaniu oraz produkcji profesjonalnych urządzeń dla 

sektora HORECA. DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

PRACA
Działy Dział konstrukcyjny (projektowanie, badania, rozwój i 

innowacje), dział technologiczny, produkcyjny , obsługi 

klienta, logistyki)

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania czas określony, czas nieokreślony

Miasto Czarnków, Poznań

Wynagrodzenie uzależnione od wykonywanychzadań

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania umiejętność pracy z zastosowaniem programów graficznych 

m.in. preferowany Solid Edge, Solid Works, Auto Cad; 

kreatywność, zaangażowanie, sumienność, komunikatywność, 

prawo jazdy kat. B.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki, francuski



EDAG 
ENGINEERING 
POLSKA SP. Z O.O.
Strona www https://pl.edag.com/pl/

Email sara.koltun@edag.com

Osoba do kontaktu Sara Kołtun

Opis Interesujesz się motoryzacją? Zacznij w EDAG! Wszystkiego 

Cię nauczymy!

EDAG Engineering Polska Sp. z o. o. specjalizuje się w 

rozwoju oraz konstrukcji nadwozi pojazdów samochodowych 

i szynowych, zarówno w zakresie bryły zewnętrznej, jak i 

wnętrza. Korzystając z bogatych doświadczeń zdobytych przy 

realizacji zleceń dla tak renomowanych firm, jak m.in.: BMW, 

Porsche, VW, Daimler, Aston Martin, stworzyliśmy naszym 

konstruktorom możliwość twórczej pracy i rozwoju.

PRACA
Działy Konstrukcja

Rodzaj zatrudnienia Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1 miesiąc

Miasto Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Elektroenergetyka, 

Elektromobilność, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka 

techniczna, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria lotnicza, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Lotnictwo, Lotnictwo i 

kosmonautyka, Matematyka w technice, Mechanika i budowa 

maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika, 

Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, 

Teleinformatyka, Transport

Wymagania

Kończysz niedługo ostatni rok studiów na kierunku 

technicznym? Interesujesz się modelowaniem w 3D? Chcesz 

doświadczyć jak wygląda praca konstruktora nadwozi i 

wyposażenia wnętrz samochodów osobowych, najbardziej 

renomowanych producentów w branży Automotive?

Koniecznie zgłoś się do nas na praktyki letnie!

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



GRUPA 
ENEA S.A.

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

Email lucyna.zuraw@enea.pl 

Osoba do kontaktu Lucyna Żuraw

Opis Grupa Enea to jeden z największych koncernów 

energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do 

ponad 2,7 mln klientów zlokalizowanych głównie w północno 

- zachodniej części Polski. Enea jest wiceliderem polskiego 

rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii 

elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na 

rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję, 

dystrybucję, sprzedaż, po obsługę klienta.

PRACA
Działy Techniczno - Operacyjny, HR, IT, Sprzedaż, Trading, PR, 

Marketing, Korporacyjny, Prawny, Zarządzanie, Administracja

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania od 6 do 12 miesięcy

Miasto Północno-zachodni rejon Polski 

Wynagrodzenie proporcjonalnie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektroenergetyka, 

Elektromobilność, Elektrotechnika, Energetyka, Energetyka 

przemysłowa i odnawialna, Informatyka, Inżynieria 

zarządzania, Zielona energia / Green Energy

Wymagania Dyspozycyjność min.25 godz./ tygodniowo, Dobra 

organizacja pracy własnej, Zaangażowanie, Chęć zdobycia 

doświadczenia

Preferowane języki obce Angielski



Eurowind 
Energy 
Sp. z o.o.

Strona www www.eurowindenergy.com 

Email ans@eurowindenergy.com 

Osoba do kontaktu Andrzej Skrzypczak 

Opis Jesteśmy polską spółką należącą do duńskiej grupy Eurowind 

Energy A/S. Od 2011 roku prowadzimy w Polsce działalność 

inwestycyjną związaną z pozyskiwaniem energii z wiatru. 

Rozwijamy, budujemy i obsługujemy własne parki wiatrowe i 

fotowoltaiczne, a także udoskonalamy technologie jak i 

przyszłe metody pozyskiwania energii. Koncentrujemy się na 

pionierskich rozwiązaniach, by sprostać wyzwaniom 

stawianym branży energetycznej. Łącznie posiadamy 15 

oddziałów w Europie i 1 w Stanach Zjednoczonych.

PRACA
Działy Dział EPC - Engineering, Procurement, Construction Dział 

TCM - Technical and Commercial Managment Dział DEV - 

Dział deweloperski

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

praktyka

Długość trwania w zależności od rodzaju umowy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie do indywidualnego rozpatrzenia

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień II

Preferowane kierunki Budownictwo, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, 

Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna, Inżynieria 

środowiska, Inżynieria zarządzania, Zielona energia / Green 

Energy

Wymagania Gotowość na nowe doświadczenia, otwarta osobowość 

Gotowość do wyjazdów służbowych Dobra orientacja w 

terenie Obsługa pakietu Office Dobra organizacja pracy 

własnej, Czynne prawo jazdy B. Angielski komunikatywny 

Znajomość programów AutoCad GIS itp.

Preferowane języki obce Angielski



FAMOT
Pleszew
Sp. z o.o.

Strona www dmgmori.com 

Email natalia.ruda@dmgmori.com

Osoba do kontaktu FAMOT Pleszew Sp. z o.o.

Opis FAMOT to nowoczesny, w pełni zdigitalizowany i jeden z 

największych oraz najdynamiczniej rozwijających się 

zakładów produkcyjnych Grupy DMG MORI, specjalizujący się 

w produkcji obrabiarek sterowanych numerycznie. Jeżeli 

szukasz szansy rozwoju zawodowego, nowych wyzwań, 

stabilnej pracy i wynagrodzenia adekwatnego do swoich 

umiejętności ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA APLIKACJI

PRACA
Działy Dział Konstrukcji Dział Technologii Dział Technicznego 

Wsparcia Sprzedaży Dział Gospodarki Magazynowej Dział 

Zaopatrzenia Dział Planowania Produkcji Wydział Obróbki 

Mechanicznej Wydział Montażu

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania

Miasto Pleszew

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania bardzo dobra znajomość rysunku technicznego znajomość 

języków obcych

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



FTD.aero
Sp. z o.o.

Strona www www.ftd.aero 

Email f.witczak@ftd.aero

Osoba do kontaktu Filip Witczak

Opis Jesteśmy polskim producentem symulatorów lotniczych 

służących do profesjonalnego szkolenia pilotów. Działamy 

globalnie - od Kanady, przez Europę, aż po Daleki Wschód, 

współpracując z producentami samolotów, ośrodkami 

szkolenia i liniami lotniczymi. Nieustannie pracujemy nad 

nowymi, często pionierskimi projektami, wdrażając 

nowatorskie rozwiązania do naszej oferty. Poszukujemy 

ambitnych i zmotywowanych osób, które chcą brać udział w 

projektowaniu, wdrażaniu i ulepszaniu produkowanych 

urządzeń.

PRACA
Działy Software Development (C++) Hardware Development 

(mechanika, elektronika) Research & Development

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania długoterminowo

Miasto Poznań - Komorniki

Wynagrodzenie zalezne od doświadczenia

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, 

Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, 

Mechatronika, Teleinformatyka

Wymagania Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim motywacji, 

chęci rozwoju i proaktywnej współpracy. Doceniamy osoby 

ambitne, wychodzące z inicjatywą i własnymi pomysłami. Nie 

wymagamy doświadczenia zawodowego, ale mile widziane są 

osoby aktywnie biorące udział w kołach naukowych, 

konkursach, zawodach lub posiadające praktyczne 

doświadczenie w projektach DIY. Przydatna będzie znajomość 

j. angielskiego w stopniu dobrym, umożliwiająca czytanie 

dokumentacji technicznej oraz komunikację z partnerami 

międzynarodowymi.

Preferowane języki obce Angielski



Gestamp
Polska 
Sp. z o.o.

Strona www www.gestamp.com/en/home 

Email rekrutacja@pl.gestamp.com 

Osoba do kontaktu Arleta Staszak - Nowicka 

Opis Gestamp to międzynarodowa grupa specjalizująca się w 

projektowaniu, rozwoju i produkcji wysoce zaawansowanych 

technologicznie komponentów metalowych dla producentów 

samochodów. W naszych procesach produkcyjnych używamy 

najnowszej technologii 4.0, spełniającej najwyższe 

wymagania branży motoryzacyjnej.

PRACA
Działy Biuro Techniczne, Dział Przemysłowy, Dział Personalny, 

Finanse, IT, Jakość, Kontroling, Logistyka, Narzędziownia, 

Metrologia, Robotyka, Utrzymanie Ruchu i Zakupy

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania od 2 do 24 miesięcy

Miasto Września

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektroenergetyka, Energetyka, 

Energetyka przemysłowa i odnawialna, Informatyka, 

Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

zarządzania, Mechanika i budowa maszyn, Transport, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Nasze praktyki i staże skierowane są do absolwentów szkół 

średnich i wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów. 

Mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie. Są szansą 

zdobycia doświadczenia i wiedzy pod opieką naszych 

ekspertów, w firmie o globalnym zasięgu działania.

Preferowane języki obce Angielski



GOLDBECK
CEE NORTH
SP. Z O.O.

Strona www https://www.goldbeck.pl/ 

Email lidia.stranz@goldbeck.pl 

Osoba do kontaktu Lidia Stranz 

Opis GOLDBECK buduje nowoczesne nieruchomości w Polsce i 

Europie. Są to hale logistyczne i przemysłowe, budynki 

biurowe i szkolne, parkingi wielopoziomowe oraz budynki 

mieszkalne. Prefabrykujemy elementy budynków oraz 

oferujemy naszym klientom różne usługi - nawet po 

zakończeniu budowy. Działamy kompleksowo. Jesteśmy 

stabilnym pracodawcą, a naszym fundamentem pracy jest 

rozwój pracowników.

PRACA
Działy Dział Realizacji/Wykonawstwa Dział Projektowy Dział 

Ofertowy

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto  Komorniki,Kraków,Wrocław,Łódź 

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Architektura, Budownictwo, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Inżynieria środowiska

Wymagania Ukończone lub w trakcie studia kierunkowe inżynierskie lub 

magisterskie Chęć i zaangażowanie w pracę Otwartość na 

naukę Dobre wyniki w nauce Dostępność w pełnym wymiarze 

godzin

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Good Food
Products
Sp. z o.o.

Strona www https://www.goodfood.pl/ 

Email joanna.lesniewska@goodfood.pl

Osoba do kontaktu Joanna Leśniewska

Opis Czołowy producent wafli ryżowych i kukurydzianych w Polsce 

z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. NASZA MISJA: Łączymy 

zdrowie i smak w chrupiących przekąskach. NASZA WIZJA: 

Wafle ryżowe i kukurydziane to jest to, co robimy najlepiej, 

aby stawać się wartościowym partnerem dla Klientów, 

Pracowników i Dostawców.

PRACA
Działy Dział Techniczny Utrzymanie Ruchu Infrastruktura Lean 

Manufacturing Administracja Produkcji Dystrybucja 

Planowanie Produkcji

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Długość trwania czas określony

Miasto Tarnowo Podgórne/Skórzewo

Wynagrodzenie od 30 xł brutto/h

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria cyklu życia 

produktu / Product Lifecycle Engineering, Inżynieria 

zarządzania, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Jeżeli jesteś gotowy do nauki i masz chęć do pracy w 

obszarze technicznym zapraszamy w dniu 8.03.2023 r. na 

stoisko numer 19 oraz zachęcamy do śledzenia zakładki 

kariera na stronie internetowej https://www.goodfood.pl/

Preferowane języki obce



Grandmetric 
Sp. z o.o.

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

Email magdalena.sikorska@grandmetric.com

Osoba do kontaktu Magdalena Sikorska

Opis Jesteśmy firmą IT z Poznania ze sporymi ambicjami. Klienci z całego 

świata mówią o nas - odpowiedzialni eksperci (i ekspertki) 

od trudnych tematów. Jesteśmy dumni z tego, że nasi Pracownicy 

szczególnie cenią sobie atmosferę, jaka panuje w firmie. Zajmujemy się 

projektowaniem, automatyzacją i produkcyjnym utrzymywaniem 

systemów sieciowych oraz sieci bezprzewodowych klasy enterprise. 

Mamy też własny projekt IoT, Souly - rozwiązanie typu smart home 

przeznaczone na rynek najmu instytucjonalnego.

PRACA
Działy Managed Services 

Technical Pre-sales

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 1 miesiąc

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3600 PLN brutto

WYMAGANIA
Rok studiów I, II 

Stopień II 

Preferowane kierunki Edukacja Techniczno - informatyczna, Energetyka, Mechanika 

i budowa pojazdów

Wymagania Odpowiedzialność, punktualność, a przede wszystkim chęć rozwoju i 

nauki

Preferowane języki obce Angielski



Grupa Firm 
COM40

Strona www https://com40.pl/ 

Email dzial.hrprojekty@com40.pl 

Osoba do kontaktu Szymon Grzesiak @: szymon.grzesiak@vcorrect.eu

Opis Jesteśmy grupą spółek zajmującą się produkcją mebli 

tapicerowanych, materaców oraz komponentów. Z 

powodzeniem działamy na rynku od 2000 roku. Zatrudniamy 

ok. 6000 wykwalifikowanych pracowników. Posiadamy 

nowoczesny park maszynowy oraz jeden z 

najnowocześniejszych magazynów logistycznych. Nasze 

główne fabryki zlokalizowane są pomiędzy Kaliszem a 

Ostrowem Wielkopolskim. Wyróżniają nas dynamiczny rozwój 

oraz partnerska kultura organizacyjna. Dzięki unikatowemu 

wzornictwu, współpracy z najlepszymi.

PRACA
Działy Dział budowy maszyn; Dział utrzymania ruchu; Dział inżynierii 

procesu; Logistyka; Transport; Dział nadzoru budowlanego; 

Dział Inwestycji i nowych technologii; Dział Innowacji i 

automatyki; Laboratorium; Dział IT; Dział bezpieczeństwa;

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1-3 miesiące

Miasto Skalmierzyce/Ociąż

Wynagrodzenie wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Budownictwo 

zrównoważone / Sustainable Building Engineering, Edukacja 

techniczno-informatyczna, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, 

Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna, 

Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika,  Transport, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania otwartość i zaangażowanie; - zdolność analitycznego 

myślenia; - znajomość rysunku technicznego; - dokładność i 

precyzja;

Preferowane języki obce Angielski



Hays
Poland

Strona www https://www.hays.pl 

Email serafinska@hays.pl

Osoba do kontaktu Gabriela Serafińska

Opis Jesteśmy wiodącym specjalistą w dziedzinie rekrutacji oraz 

usług HR. Specjalizujemy się w łączeniu utalentowanych 

ekspertów z najlepszymi ofertami pracy w ponad 20 branżach 

na całym świecie. Pierwsze biuro w Polsce otworzyliśmy w 

roku 2003. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na 

polskim rynku, stając się liderem w rekrutacji specjalistycznej.

PRACA
Działy finanse,IT, HR, praca z językami obcymi

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania zależna od oferty

Miasto Poznań, Warszawa, Wrocław

Wynagrodzenie zalezne od oferty

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Informatyka, Inżynieria 

bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji, Sztuczna Inteligencja / 

Artificial Intelligence, Technologia chemiczna, Technologie 

obiegu zamkniętego, Transport, Architektura, Architektura 

wnętrz

Wymagania język polski/angielski

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, inny



Idea 3W

Strona www www.idea3W.org 

Email 3w@bgk.pl 

Osoba do kontaktu Olga Zalewska

Opis 3W. Zasoby życia. Idea 3W łączy kompetencje i potrzeby 

świata nauki, biznesu i administracji. Świat 3W to obecnie 

kilkadziesiąt organizacji tworzących innowacyjne rozwiązania 

w obszarze wody, wodoru i technologii węglowych.

PRACA
Działy https://idea3w.org/aktualnosci/793125/staze-i-praktyki-w-

firmach-ze-swiata-3w

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania zgodnie z ofertą

Miasto zgodnie z ofertą

Wynagrodzenie zgodnie z ofertą

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień

Preferowane kierunki

Wymagania https://idea3w.org/aktualnosci/793125/staze-i-praktyki-w-

firmach-ze-swiata-3w

Preferowane języki obce



Imperial Tobacco
Polska S.A.

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

Email Roksana.Tomaszewska@pl.imptob.com

Osoba do kontaktu Roksana Tomaszewska

Opis Imperial Tobacco w Polsce – jeden z największych 

producentów wyrobów tytoniowych w kraju oraz część 

globalnej Grupy Imperial Brands. Imperial Tobacco Polska 

S.A z siedzibą i fabryką w Tarnowie Podgórnym zatrudnia 

specjalistów z działy sprzedaży, zakładów produkcyjnych oraz 

funkcji centralnych realizujących swoje zadania także na 

potrzeby lokalizacji spoza Polski. Struktura zatrudnienia 

obejmuje również ekspertów działających w ramach 

międzynarodowego klastra.

PRACA
Działy Produkcja, Ciągłe Doskonalenie, BHP, Technika, Utrzymanie 

Ruchu, Logistyka, HR, IT, Finanse, Korporacyjno-Prawny, 

Marketing, Planowanie i Analizy Rynkowe

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania staż 6 msc. z możliwością przedłużenia

Miasto Tarnowo Podgórne

Wynagrodzenie staż 24zł/brutto 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno - informatyczna, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa 

maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Wymagania dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu umiejętność pracy w 

zespole 

Preferowane języki obce Angielski



Inalfa Roof 
Systems Polska 
Sp. z o.o.

Strona www https://www.inalfa.com/

Email katarzyna.drejza@inalfa.com

Osoba do kontaktu Katarzyna Drejza

Opis Inalfa Roof Systems jest jednym z największych dostawców 

szyberdachów na świecie. Projektujemy, udoskonalamy i 

składamy systemy dachowe dla przemysłu automotive. Nasza 

siedziba główna znajduje się w Holandii. Swoje fabryki mamy 

również na Słowacji, w USA, w Korei Południowej, Chinach, 

Brazylii, Meksyku i Japonii.Fabryka we Wrześni pod 

Poznaniem została wybudowana w 2013 roku, a seryjną 

produkcję rozpoczęła w styczniu 2014.Obecnie zatrudniamy 

około 750 osób.

PRACA
Działy Dział Inżynieryjny (inżynieria procesu, produktu), Dział 

Jakości, Dział Utrzymania Ruchu, Dział Logistyki, Dział 

Produkcyjny

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

praktyka

Długość trwania 2 lata

Miasto Września

Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, 

umiejętność pracy w zespole. Znajomość języka angielskiego. 

Mile widziana podstawowa wiedza w zakresie VDA 6.3, IATF, 

Lean Manufacturing, Problem Solving, VSM.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Inlander
Sp. z o.o. 

Strona www inlader@inlader.pl 

Email inlader@inlader.pl 

Osoba do kontaktu Anna Kacprzak

Opis Jesteśmy dostawcą zrobotyzowanych systemów 

przemysłowych oraz integratorem automatyki procesów 

produkcyjnych.

PRACA
Działy programistyczny, projektowy, konstruktorski

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania do ustalenia

Miasto Luboń

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja,  

Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika

Wymagania podstawowa znajomość oprogramowania sterowników 

przemysłowych PLC podstawowa znajomość oprogramowania 

SCADA oraz HMI podstawowa znajomość zagadnień 

związanych z bazami danych

Preferowane języki obce Angielski



InsERT S.A.

Strona www www.insert.com.pl

Email rekrutacja@insert.com.pl 

Osoba do kontaktu rekrutacja@insert.com.pl 

Opis Od 30. lat tworzymy programy dla małych i średnich firm. 

Nasze produkty wspierają codzienną pracę ponad 420 tys. 

polskich firm w obszarze sprzedaży, księgowości, kadr i płac, 

rezerwacji usług online, e-sklepów i całościowego zarządzania 

firmą. Na koncie mamy blisko milion sprzedanych licencji - ta 

liczba sprawia, że z dumą nosimy tytuł lidera rynku. Wciąż 

obserwujemy rynek i wchodzimy tam, gdzie widzimy potrzebę 

i potencjał. Rozwijamy więc nasze flagowe 

produkty jednocześnie sięgając po nowe.

PRACA
Działy Oprogramowanie, Marketing, Administracja

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie praktyka

Długość trwania doustalenia

Miasto Wrocław

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka, Inżynieria 

bezpieczeństwa, Matematyka w technice, Sztuczna 

Inteligencja / Artificial Intelligence

Wymagania zależnie od stanowiska

Preferowane języki obce



INSTAL 
FILTER S.A.

Strona www www.instalfilter.pl 

Email kadry@instalfilter.pl 

Osoba do kontaktu Judyta Adamczak 

Opis INSTAL-FILTER SA jest dostawcą nowoczesnych technologii 

odpylania, filtracji i neutralizacji spalin dla wszystkich gałęzi 

przemysłu w Polsce i na świecie. Zapewniamy Klientom 

kompleksową obsługę – od projektu, przez produkcję, po 

montaż, uruchomienie i serwis. Wszystkie działy firmy 

znajdują się w Kościanie, nieopodal Poznania. Dołącz do nas, 

jeśli chcesz wspólnie z nami realizować misję Czystego nieba 

nad Polską! Oferujemy ciągłe doskonalenie kompetencji jasne 

ścieżki kariery.

PRACA
Działy Dział Projektowy, Dział Automatyki, Dział Technologii, Dział 

Produkcji, Dział Serwisu i Uruchomień, Dział Realizacji 

Kontraktów.

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania do ustalenia

Miasto Koscian

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektroenergetyka, 

Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna, Inżynieria 

chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

środowiska,  Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania CV, list motywacyjny 

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



ISP Polska 
Sp. z o.o.

Strona www IT-SP.PL

Email SEKRETARIAT@IT-SP.PL 

Osoba do kontaktu MAGDALENA CZERNIEL

Opis Firma ISP Polska Sp. z o.o. należy do grupy Spitzer Solutions 

Partner Group. Realizujemy zintegrowane rozwiązania w 

zakresie technologii automatyki przemysłowej i 

oprogramowania wykorzystywanych w procesach 

produkcyjnych. Projektujemy nasze systemy automatyki i 

tworzymy schematy obwodów elektrycznych za pomocą 

ePLAN P8. Tworzymy oprogramowanie dla szerokiej gamy 

gałęzi przemysłu bazując na kontrolerach PLC większości 

systemów dostępnych na rynku: Siemens, Allen Bradley, 

Phoenix Contact, itp.

PRACA
Działy Programista PLC, Projektant Automatyki EPLAN

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania d uzgodnienia

Miasto Frankfurt nad Odrą / Katowice

Wynagrodzenie do negocjacji

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka

Wymagania Student kierunku Automatyka i Robotyka Komunikatywna 

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego Prawo jazdy 

kat. B Gotowość do wyjazdów zagranicznych

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



IT.integro

Strona www it.integro.pl

Email gabriela.ignasiak@it.integro.pl

Osoba do kontaktu Gabriela Ignasiak

Opis Jesteśmy strategicznym Partnerem Microsoft w Polsce, 

współpracując w zakresie efektywnej edukacji rynku na temat 

zintegrowanych systemów informatycznych (ERP) oraz 

wdrażając Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. Od 

1991 roku wspieramy firmy w nieustannym procesie rozwoju, 

doskonalenia, wzrostu. Wraz z naszymi Klientami wkraczamy 

w świat cyfrowych przemian, wskazując właściwe kierunki. 

Pracujemy z firmami z całego świata, realizując projekty 

wdrożeniowe od San Francisco po Singapur.

PRACA
Działy Stażysta Career Starter 2023 - Młodszy konsultant Microsoft 

Dynamics 365 Business Central Więcej informacji dotyczących 

programu stażowego IT.integro Career Starter znajduje się 

pod linkiem: www.careerstarter.pl. B9

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, płatny staż

Długość trwania 2 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 26 zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektronika i Telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Informatyka, Matematyka w Technice, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Teleinformatyka, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania status studenta III, IV, V roku lub absolwenta studiów o 

kierunku informatyka, ekonometria, zarządzanie produkcją 

lub pokrewnym  - umiejętność programowania w dowolnym 

języku  - znajomość angielskiego na poziomie min. B1  - 

zainteresowanie analizą danych oraz procesami biznesowymi   - 

chęć rozwoju w różnych obszarach  - dyspozycyjność 40h 

tygodniowo w lipcu i sierpniu

Preferowane języki obce Angielski



Kimball 
Electronics
Poland Sp. z o.o.

Strona www https://www.kimballelectronics.com/ 

Email malgorzata.jarosz@kimballelectronics.com

Osoba do kontaktu  Małgorzata Jarosz-Drygalska 

Opis Kimball Electronics to amerykańska firma produkująca 

podzespoły elektroniczne na zlecenie Klientów z branży 

motoryzacyjnej, medycznej i przemysłowej. Jesteśmy 

wiodącym producentem EMS, czyli dostawcą usług produkcji 

elektroniki na zlecenie. Zatrudniamy ponad 1000 

pracowników! Posiadamy dziewięć nowoczesnych fabryk na 

całym świecie: w Ameryce Północnej, Azji i Europie – w tym 

polską siedzibę zlokalizowaną w Tarnowie Podgórnym.

PRACA
Działy TESTY WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH / INŻYNIERIA 

PROCESU / INŻYNIERIA PRODUKTU / INŻYNIERIA JAKOŚCI 

/ BUDOWA I AUTOMATYZACJA URZĄDZEŃ / ZARZĄDZANIE 

PRODUKCJĄ / IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 12 miesięcy

Miasto Tarnowo Podgórne

Wynagrodzenie 4200 zł brutto

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, 

Elektronika i telekomunikacja, Elektroenergetyka, 

Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria chemiczna i 

procesowa, Inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle 

Engineering, Inżynieria materiałowa, Inżynieria zarządzania,  

Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Teleinformatyka, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania
Gotowość do rozpoczęcia stażu w kwietniu 2023 • Studia na 

kierunku technicznym (IV, V rok) lub do dwóch lat po 

ukończeniu studiów • Praktyczna wiedza z zakresu elektroniki 

• Dyspozycyjność ok. 3 dni w tygodniu • Znajomość języka 

angielskiego w stopniu komunikatywnym (poziom min. B1) • 

Znajomość Excela (poziom min. podstawowy)

Preferowane języki obce Angielski



Koleje 
Wielkopolskie

Strona www www.koleje-wielkopolskie.com.pl 

Email beata.sobczak@koleje-wielkopolskie.com.pl 

Osoba do kontaktu Beata Sobczak

Opis Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. od 2011 r. realizują przewozy 

pasażerskie na terenie Wielkopolski. Oferujemy wysoką 

jakość i rzetelność realizowanych przewozów, dysponujemy 

kompetentną kadrą pracowników i systematycznie 

podnosimy jakość świadczonych usług pasażerskich. Z 

naszych usług korzysta już ponad 12 mln pasażerów rocznie. 

Każdego dnia uruchamiamy ponad 300 pociągów.

PRACA
Działy Wydział Zakupów i Logistyki, Wydział Mechatroniki, Wydział 

Utrzymania Taboru, Wydział Bezpieczeństwa Kolejowego, 

Dyspozytura, Zespół Drużyn Trakcyjnych, Zespół 

serwisantów utrzymania technicznego.

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania na czas określony/nieokreślony 

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3 500 - 6 000 zł brutto

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika,Logistyka, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Transport

Wymagania w zależności od stanowiska

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Lidl Polska

Strona www https://kariera.lidl.pl/dla-studenta

Email kariera@lidl.pl

Osoba do kontaktu Joanna Dulęba

Opis Szukasz wiatru, co uskrzydla? Wbijaj na nasz staż do Lidla! 

Zdobywaj nowe doświadczenia pracując dla globalnej marki! 

Dołącz do jednego z kilkudziesięciu działów Lidl Polska w 

Jankowicach k. Poznania lub w naszych biurach w Poznaniu! 

Proste zasady Staż trwa 3 miesiące, od 1 lipca do 30 

września Płatna umowa stażowa (4150 zł miesięcznie) 

Szkolenie Wdrożenie w dziale docelowym Realizacja 

samodzielnego projektu Możliwość współpracy z najlepszymi 

specjalistami w branży retail

PRACA
Działy Dział: IT Budowlany Logistyka/Ekologistyka Facility 

Management BHP Zakupy/Marketing/eCommerce Sprzedaż 

Personalny Finanse/Księgowość/Controlling Zapewnienie 

Jakości

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań, Jankowice k. Poznania

Wynagrodzenie 4150

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Budownictwo 

zrównoważone / Sustainable Building, Engineering, Edukacja 

techniczno-informatyczna, Elektroenergetyka, 

Elektromobilność, Elektronika i telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Inżynieria 

bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria 

cyklu życia produktu / Product Lifecycle Engineering, 

Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Matematyka w technice, Sztuczna 

inteligencja / Artyficial Intelligence, Technologia chemiczna, 

Teleinformatyka, Transport, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji, Zielona energia / Green energy

Wymagania Jakie umiejętności są dla nas ważne? - Samodzielność, 

zaangażowanie, motywacja do pracy i chęć rozwoju – z nami 

na pewno rozwiniesz skrzydła! - Znajomość j. niemieckiego 

lub angielskiego na poziomie min. B1 – jesteśmy 

międzynarodową firmą, więc w pracy będziesz mieć 

możliwość posługiwania się językiem na co dzień. - 

Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów – jesteśmy 

elastyczni, dołącz do nas i połącz pracę ze studiowaniem lub 

kontynuuj z nami swoją karierę.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



LyondellBasell

Strona www www.careers.lyondellbasell.com

Email careers.emea@lyondellbasell.com

Osoba do kontaktu Martyna Piechowiak, Anna Cichocka 

Opis As a leader in the global chemical industry, LyondellBasell 

strives every day to be the safest, best operated and most 

valued company in our industry. The company’s products, 

materials and technologies are advancing sustainable 

solutions for food safety, access to clean water, healthcare 

and fuel efficiency in more than 100 international markets. 

LyondellBasell has stepped up its circularity and climate 

ambitions and actions to address the global challenges of 

plastic waste and decarbonization.

PRACA
Działy Engineering and Manufacturing, IT (including Security 

Monitoring), Finance and Accounting, Procurement

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania It depends on a contract

Miasto Poznań, Rotterdam

Wynagrodzenie It depends on a position 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień II

Preferowane kierunki Informatyka, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria 

materiałowa, Technologia chemiczna, Teleinformatyka, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania It depends on a position. All the requirements can be found 

on our career website: www.careers.lyondellbasell.com

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki, francuski



MAHLE 
Polska
Sp. z o.o.

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

Email recepcja.krotoszyn@mahle.com 

Osoba do kontaktu Judyta Sierpowska

Opis Razem poruszamy świat – robimy to już od ponad 100 lat. 

Jako wiodący międzynarodowy partner w dziedzinie rozwoju i 

poddostawca dla przemysłu motoryzacyjnego z pasją 

opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla mobilności jutra. 

Dołącz do zespołu MAHLE! #StrongerTogether

PRACA
Działy Dział Utrzymania Ruchu Dział Jakości Inżynieria Mechanika i 

Budowa Maszyn Planowanie Produkcji Logistyka IT Działy 

administracyjne

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania od 1 do 3 miesiące

Miasto Krotoszyn, Ostrów Wlkp 

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektroenergetyka, Elektromobilność, 

Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja, Energetyka, 

Informatyka, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria 

cyklu życia produktu / Product Lifecycle Engineering, 

Inżynieria materiałowa,  Inżynieria zarządzania, Logistyka, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, 

Mechatronika, Technologia chemiczna, Transport, Zarządzanie 

i inżynieria produkcji

Wymagania ukończona uczelnia wyższa lub w trakcie studiów -język 

angielskim w stopniu komunikatywnym (znajomość języka 

niemieckiego będzie dodatkowym atutem) -chęć rozwoju w 

międzynarodowej firmie produkcyjnej (możliwość 

przyuczenia) -energia do działania, odpowiedzialność, 

komunikatywność -zainteresowanie branżą motoryzacyjną 

(mile widziane)

Preferowane języki obce Angielski



Strona www n.skornicka@kronospan.pl 

Email n.skornicka@kronospan.pl 

Osoba do kontaktu Natalia Skórnicka

Opis Malta-Decor Sp. z o.o. to lider w produkcji papieru 

dekoracyjnego niskogramaturowego w Europie i na Świecie. 

Najnowsze rozwiązania technologiczne, dbałość o jakość 

produktu i doskonała załoga pozwalają firmie Malta-Decor 

Sp. z o.o. spełniać nawet najbardziej wyrafinowane 

oczekiwania klientów. Wszystkie te czynniki stawiają nas w 

gronie czołowych producentów papierów dekoracyjnych na 

świecie, a nasze papiery znajdują nabywców w całej Europie, 

a także w Azji i obu Amerykach.

PRACA
Działy Produkcja, UR, infrastruktura, sprzedaż, administracja, 

księgowość

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania 33 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 4000

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień II

Preferowane kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Automatyka i robotyka, 

Budownictwo, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, 

Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, 

Inżynieria zarządzania, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika,Technologia 

chemiczna, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zielona energia 

/ Green Energy

Wymagania Mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej

Preferowane języki obce Angielski

Malta-Decor



Match-Trade

Strona www https://praca.match-trade.com/ 

Email smatuszak@match-trade.com 

Osoba do kontaktu Sandra Matuszak 

Opis Specjalizujemy się w systemach transakcyjnych dla rynku 

Forex, kontraktów CFD oraz akcji, a także kryptowalut. 

Tworzymy własne środowisko technologiczne, a nasza 

autorska platforma transakcyjna dla Brokerów jest 

udostępniana klientom detalicznym.

PRACA
Działy Back-end, Front-end, DevOps, Testing, Product Support

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania do ustalenia

Miasto Poznań

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Edukacja techniczno-informatyczna, Informatyka, 

Wymagania wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów. Pierwsze 

udokumentowane doświadczenia zawodowe w branży IT. 

Znajomość języków programowania. Komunikacja w języku 

angielskim nie stanowi problemu. Podstawowa znajomość 

rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku 

walutowego (Forex), kryptowalut i innych rynków 

pozagiełdowych. Zainteresowanie nowinkami 

technologicznymi.

Preferowane języki obce Angielski



Modertrans 
Poznań Sp. z o.o.

Strona www https://www.modertrans.pl/

Email office@modertrans.poznan.pl

Osoba do kontaktu Sekretariat Prezesa Zarządu

Opis Modertrans Poznań Sp. z o.o. to nowoczesna, istniejąca już 

17 lat na rynku pojazdów szynowych, rozwijająca się firma. 

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami 

komunikacyjnymi, firmami z branży jak i jednostkami 

naukowymi ukształtowała obecny profil firmy niezbędny do 

terminowej i jakościowej realizacji zamówień. Dysponujemy 

nowoczesnymi halami produkcyjnymi oraz doświadczoną 

kadrą, która oferuje wsparcie w zakresie: doradztwa 

technicznego, projektowania, modernizacji, badań 

eksploatacyjnych.

PRACA
Działy Dział Produkcyjny Dział Elektryczny Dział Konstrukcyjny Dział 

Kontroli Jakości Dział Serwisu

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania

Miasto Poznań, Biskupice Wlkp.

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno-informatyczna, 

Elektromobilność, Elektronika i Telekomunikacja, 

Teleinformatyka, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Transport

Wymagania

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Mondelez 
Polska
Production 
Sp. z o.o.

Strona www www.mondelezinternational.com

Email julia.baginska@mdlz.com

Osoba do kontaktu Julia Bagińska

Opis Mondelēz International jest wiodącą firmą w branży 

spożywczej i światowym producentem przekąsek. Działamy w 

160 krajach, zatrudniając ponad 90 000 osób. Zapewne 

znasz większość naszych marek, takich jak Milka, Oreo, 

Delicje, Prince Polo, belVita, Halls, czy Lubisie. Kluczem do 

naszego sukcesu jest zgrany zespół i kultowe marki. W 

naszych działaniach opieramy się na takich wartościach jak 

właściwe postępowanie, ciągły rozwój oraz miłość do naszych 

słodkich produktó

PRACA
Działy Dział Utrzymania Ruchu (M&R) Dział Rozwoju i Inwestycji 

(BD) Produkcja

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracęe, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Jankowice (Tarnowo Podgórne)

Wynagrodzenie 3500 netto

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Zarządzanie inżynieria produkcji 

Wymagania Mile widziane: - znajomość języka angielskiego - znajomość 

pakietu Microsoft Office - umiejętność pracy w grupie - 

samodzielność

Preferowane języki obce Angielski



NetWorkS!

Strona www networks.pl 

Email praca@networks.pl

Osoba do kontaktu Agnieszka Dziedzic 

Opis Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się 

planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci 

radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym 

operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę 

technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne 

technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych 

klientów przy zachowaniu wysokiej jakości. Naszym 

pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju 

zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

PRACA
Działy Telekomunikacja, Informatyka

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania do ustalenia

Miasto Poznań

Wynagrodzenie według stawki ustawowej

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Teleinformatyka

Wymagania Posiadanie statusu studenta i nie ukończony 26 rok życia • 

Dyspozycyjność minimum 20 godzin tygodniowo • 

Zaangażowanie i postawa „can do” • Elastyczność myślenia i 

innowacyjne podejście do realizacji zadań

Preferowane języki obce Angielski



NORD Napędy
Zakłady Produkcyjne
Sp. z o.o.

Strona www www.nord.com

Email Marta.Kowalczyk@nord.com

Osoba do kontaktu Marta Kowalczyk

Opis NORD DRIVESYSTEMS dostawca innowacyjnych rozwiązań 

napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach 

zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD 

posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów 

handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne 

zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i 

obsługę klientów.

PRACA
Działy płatny staż inżynierski w obszarze Lean Management 

(Wiechlice, Nowa Sól), płatny staż inżynierski w obszarze 

produkcji silników elektrycznych (Wiechlice), praktyki ustalane 

indywidualnie (w zależności od potrzeb)

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż  

Długość trwania 1 rok

Miasto Nowa Sól

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania chęć nauki i rozwoju, wysoki poziom motywacji do rozwoju w 

obszarze produkcji silników elektrycznych wysokie 

umiejętności organizacyjne i interpersonalne pro aktywność w 

działaniu inicjatywy i kreatywności gotowość do wyjazdów 

zagranicznych/szkoleń komunikatywna znajomość j. 

angielskiego (warunek konieczny)

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



NTT DATA
Business Solutions

Strona www https://nttd.link/ndbs-pl https://nttdata-solutions.com/pl/
Email sonia.dworaczynska@bs.nttdata.com

Osoba do kontaktu Sonia Dworaczyńska

Opis NTT DATA Business Solutions łączy globalny zasięg z lokalną 

bliskością, aby zapewnić najlepsze profesjonalne usługi SAP, 

począwszy od głębokiej ekspertyzy branżowej, poprzez 

konsultacje, innowacje w zakresie technologii cyfrowych, 

chmury, automatyzacji i rozwoju systemów, aż po 

outsourcing IT dla przedsiębiorstw.

PRACA
Działy loud infrastructure services, network, data analytics;

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, bezpłatna praktyka

Długość trwania 3 -6 mięsięcy lub dłużej

Miasto Poznań/ Tarnowo Podgórne

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle 

Engineering, Informatyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Transport, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania Chcielibyśmy poszerzyć nasze zespoły o młode i otwarte na 

nowe doświadczenia osoby.

Preferowane języki obce Angielski



Pekabex

Strona www www.pekabex.pl

Email rekrutacja@pekabex.pl

Osoba do kontaktu Justyna Kostrzewska 

Opis Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem 

elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. 

Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się 

projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz 

wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy 

elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej 

technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, 

magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla 

mieszkaniowe, mosty i tunele.

PRACA
Działy wwww.pekabex.pl/kariera/oferty-pracy/

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, umowa zlecenie, płatny staż

Długość trwania indywidualnie do ustalenia

Miasto Poznań

Wynagrodzenie indywidualnie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Automatya i robotyka, 

Budownictwo, Budownictwozrównoważone/Sustainable 

Engineering, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, Energetyka 

przemysłowa i odnawialna, Informatyka, Inżynieria 

materiałowa, Inżynieria bezpieczeństwa,  Inżynieria 

środowiska, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechatronika, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania w zależności od stanowiska

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



PF Logo 
Express
(Grupa PF Concept)
Strona www 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, II

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, 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. Poszukujemy 

kandydatów do naszego Programu Stażowego. Nabór do 

programu rozpoczynamy w połowie maja 2023. Dostępne 

obszary: Dział Inżynieryjny Dział Konstrukcyjny Dział Jakości 

Dział Testów Szczegóły dotyczące naszych ofert znajdziecie 

zawsze pod linkiem: www.bit.ly/oferty-pracy-pflogo

Preferowane języki obce Angielski



Pfeifer & Langen 
Polska S.A.

Strona www www.pfeifer-langen.pl

Email karolina.pieczynska@diamant.pl 

Osoba do kontaktu Karolina Pieczyńska

Opis Cukier naszą pasją od pokoleń. Jesteśmy jednym z 

największych producentów cukru w Polsce sprzedawanego 

pod znaną marką Diamant. Nasze zakłady produkują rocznie 

ponad 600 tys. ton cukru, który każdego dnia trafia do 

polskich rodzin. Z naszych produktów korzystają również 

mali i średni przedsiębiorcy oraz duże polskie i 

międzynarodowe korporacje.

PRACA
Działy Pion Produkcji Podstawowej, Uszlachetniającej, Działy 

Wsparcia Biznesu

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania 3 - 6 miesięcy

Miasto Środa Wielkopolska

Wynagrodzenie 25 PLN /h brutto

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, 

Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa 

pojazdów, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Dyspozycyjność minimum 3 dni w tygodniu, otwartość na 

zdobywanie wiedzy, studenci 3-5 roku studiów, mile widziana 

znajomość języka angielskiego na poziomie B.1.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Procter & Gamble 
Polska Sp. z o.o.

Strona www https://www.pgcareers.com/

Email szymikowski.a@pg.com

Osoba do kontaktu Andrzej Szymikowski 

Opis Information Technology at P&G is where business, 

innovation and technology come together, our work has 

significant impact on P&G business – we support ongoing IT 

platforms, solutions & applications. We are working with 

latest, breakthrough technologies (Artificial Intelligence; IoT, 

Blockchain solutions etc. IT hub in Warsaw is 2nd biggest in 

the world. We have more than 400 IT professionals and the 

number is still growing.

PRACA
Działy Information Technology

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania 3m Intern, 6-12 m for Trainee

Miasto Warszawa

Wynagrodzenie Internship 6k+; Trainee 7k+

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Fizyka 

techniczna, Inżynieria zarządzania, Sztuczna Inteligencja / 

Artificial Intelligence

Wymagania 3rd, 4th, 5th year students with maximum 12 months 

following graduation - with a real passion for business and 

technology; Basic programming skills in any general-purpose 

programming language; Problem solving skills and positive 

attitude towards challenges and change; Very strong 

leadership, teamwork, innovation and analytical skills; English 

fluency (Upper-Intermediate or higher level).

Preferowane języki obce Angielski



PROMAG S.A.
LOGO PROMAG S.A. - CMYK (do druku)

LOGO PROMAG S.A. - RGB (na www)

Strona www www.promag.pl

Email promag@promag.pl

Osoba do kontaktu Violetta Ciołek

Opis PROMAG S.A. to wiodący na rynku dostawca kompleksowych 

rozwiązań z zakresu systemów składowania oraz transportu 

wewnętrznego, które usprawniają i automatyzują procesy 

magazynowe i produkcyjne. PROMAG to 40 lat doświadczenia 

i ponad 100.000 zrealizowanych projektów. Jesteśmy dużą, 

dynamicznie rozwijającą się firmą inżynieryjną stawiającą na 

zaangażowanych i pełnych pasji specjalistów. Jesteś ambitny, 

zmotywowany i lubisz ciekawe wyzwania? Dołącz do naszego 

zespołu i rozwijaj z nami swoją karierę!

PRACA
Działy dział projektowania, dział techniczno-handlowy, dział 

logistyki, dział informatyki, dział marketingu, dział 

księgowości, dział infrastruktury, dział administracji biurowej

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania 1 - 3 miesiace

Miasto Poznań Koninko

Wynagrodzenie do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Jeżeli posiadasz zmysł techniczny i analityczny, jesteś osobą 

ambitną, zmotywowaną i komunikatywną oraz otwartą na 

nowe wyzwania dołącz do naszego zespołu.

Preferowane języki obce



QT Swiss
Engineering 
Sp. z o.o.

Strona www https://www.qt-swiss.eu/pl/

Email rekrutacja@qt-swiss.eu  

Osoba do kontaktu Małgorzata Piechota

Opis Praca w QT Swiss Engineering to przede wszystkim 

styczność z najnowszymi technologiami w branży automotive 

oraz realizacja projektów dla najbardziej prestiżowych 

klientów, takich jak Audi, BMW, Volkswagen, Lexus, 

Mercedes, Jaguar oraz wielu innych. Obecnie zatrudniamy już 

ponad 750 osób, a międzynarodowe doświadczenie i szeroki 

zakres kompetencji high-tech pozwalają nam podejmować 

coraz śmielsze wyzwania biznesowe.

PRACA
Działy EPLAN VIBN Inżynier robotyki online Inżynier robotyki 

offline Programista PLC Inżynier Elektryk 

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, bezpłatna praktyka

Długość trwania do ustalenia

Miasto Poznań

Wynagrodzenie zależnie od stanowiska/formy zatrudnienia

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, 

Mechatronika

Wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe, dobra znajomość języka 

angielskiego lub niemieckiego, gotowość do częstych 

wyjazdów służbowych (od 50-70% czasu pracy w delegacji 

w skali roku), czynne prawo jazdy kategorii B, 

komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

umiejętność pracy zespołowej, motywacja do ciągłego 

rozwoju, chęć i umiejętność szybkiego uczenia się.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Strona www www.pcss.pl 

Email hr@pcss.pl 

Osoba do kontaktu Agnieszka Banaszak, Kinga Dobrowolska-Baczkun

Opis Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 

działa z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury 

informatycznej nauki”. Bogata, wielodziedzinowa lista 

obszarów działalności podejmowanych przez PCSS jest 

efektem poszukiwania innowacji inspirowanych ICT, które 

znajdują zastosowanie w kompletnych wdrożeniach cyfrowej 

nauki i gospodarki.PCSS jest tam,gdzie nauka styka się z 

biznesem, gdzie innowacja dotyka życia społecznego, a misja 

badawcza przeplata się z rozwojem nowych nowych 

technologii.

PRACA
Działy DZIAŁ:APLIKACJI I USŁUG WIELKIEJ 

SKALI,ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII ICT,SIECI 

NOWYCH GENERACJI,TECHNOLOGII INTERNETU 

RZECZY,TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA DANYMI,USŁUG 

INTERNETU PRZYSZŁOŚCI,USŁUG PLATFORM DANYCH 

NAUKOWY,AEROSPACE LAB,FUTURE LABS

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż, Bezpłatna 

praktyka

Długość trwania zależnie od umowy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie Zależne od poziomu kompetencji

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka,Bioinformatyka, Elektroenergetyka, 

Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, 

Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria 

biomedyczna, Inżynieria lotnicza, Lotnictwo, Lotnictwo i 

kosmonautyka,Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, 

Teleinformatyka

Wymagania Zależne od działu/ stanowiska/ zakresu obowiązków.

Preferowane języki obce Angielski

POZNAŃSKIE 
CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO
SIECIOWE



PESA 
Bydgoszcz

Strona www www.pesa.pl 

Email Justyna.Ostrowska@pesa.pl 

Osoba do kontaktu Justyna Ostrowska

Opis Pesa to największy polski producent taboru szynowego. W 

swoich zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim 

zatrudnia prawie 4 tysiące pracowników, w współpracuje z nią 

ponad 1500 firm zatrudniających w sumie kilkadziesiąt tysięcy 

osób. Pociągi i tramwaje z PESA jeżdżą we wszystkich 

polskich regionach i większości dużych miast oraz kilkunastu 

krajach Europy. Spalinowe pojazdy tej firmy wożą np. 

pasażerów niemieckich kolei DB, włoskich Trenitalia, Czeskich 

Drah czy Kolei Białoruskich.

PRACA
Działy Dział Techniczny, Dział Logistyki, Dział Zakupów

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Bezpłatna praktyka

Długość trwania do ustalenia

Miasto Bydgoszcz

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria chemiczna 

i procesowa, Inżynieria cyklu życia produktu / Product 

Lifecycle Engineering, Inżynieria materiałowa, Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Technologie obiegu 

zamkniętego, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Wiedza merytoryczna z zakresu studiów. Zaangażowanie, 

inicjatywa, umiejętność pracy zespołowej.

Preferowane języki obce Angielski



R. Twining
and Company 
Sp. z o.o.

Strona www www.twinings.pl

Email aldona.trojanek@twinings.pl 

Osoba do kontaktu Aldona Trojanek

Opis Fabryka Twinings w Swarzędzu pod Poznaniem - R. Twining 

and Company sp. z o.o. (www.twinings.pl) - należy do 

czołówki najnowocześniejszych, zautomatyzowanych 

zakładów produkcyjnych w Europie. Szybko się rozwijamy, 

stawiamy na nowoczesność i ciągłe doskonalenie, a nasza 

fabryka w ostatnim czasie stała się największą fabryką 

herbaty w Europie. Cały czas poszerzamy szeroki wachlarz 

oferowanych produktów i dostarczamy je do ponad 120 

krajów.

PRACA
Działy Dział Inżynieryjny Dział Finansowy Dział Supply Chain

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Bezpłatna praktyka

Długość trwania zależnie od projektu

Miasto Swarzędz

Wynagrodzenie  Do omówienia na rozmowie 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria 

materiałowa, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zielona 

energia / Green Energy

Wymagania Otwarta głowa, chęć nauki, sumienność.

Preferowane języki obce Angielski



Rhenus 
Logistics S.A.

Strona www www.rhenus.com 

Email rekrutacja.poznan2@pl.rhenus.com 

Osoba do kontaktu Alicja Meller- Kukurenda

Opis Ponad 100 lat biznesowych doświadczeń, globalna 

działalność i spójne wartości rodzinne – to właśnie my- 

Rhenus Logistics SA. W Swarzędzu pod Poznaniem 

realizujemy jeden z największych projektów e-commerce dla 

branży modowej. W zespole liczącym około dwóch tysięcy 

pracowników projektujemy i realizujemy rozwiązania 

logistyczne, które pozwalają łączyć naszego klienta z 

odbiorcami w kilkunastu krajach w Europie.

PRACA
Działy Magazyn e-commerce

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania bezterminowo

Miasto Swarzędz

Wynagrodzenie 4 - 5 tysięcy

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Logistyka

Wymagania BRYGADZISTA - Minimum roczne doświadczenie na 

stanowisku brygadzisty/ lidera (mile widziane w branży 

logistycznej i magazynowania) - Dobra znajomość pakietu 

Office - Umiejętność planowania, organizowania i 

koordynowania pracy zespołu - Cechy lub predyspozycje: 

asertywność, umiejętności przywódcze i komunikacyjne, 

otwartość

Preferowane języki obce Angielski



Saint-Gobain
HPM Polska
Sp. z o.o.

Saint-Gobain www.saint-gobain-abrasives.com/pl-pl

Email Ewelina.Polaszewska@saint-gobain.com

Osoba do kontaktu Ewelina Polaszewska

Opis Saint-Gobain, dzięki zaangażowaniu kapitałowemu 

sięgającemu 1,4 mld euro, jest jednym z największych 

inwestorów zagranicznych w Polsce. Na terenie całego kraju 

znajduje się 27 zakładów przemysłowych o 19 różnych 

specjalizacjach zatrudniających łącznie 7 tys. pracowników. 

Jednym z najnowocześniejszych zakładów jest fabryka 

produkująca narzędzia ścierne w Kole.

PRACA
Działy Działy produkcyjne, R&D, Utrzymanie Ruchu, IT, Jakość, 

Marketing, Logistyka, Planowanie, Zakupy, Zaopatrzenie, 

Transport, Analiza Danych, Obsługa Klienta

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania ok. 3 miesiące

Miasto Koło

Wynagrodzenie 23,5

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektroenergetyka, Elektromobilność, 

Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, 

Energetyka przemysłowa i odnawialna, Informatyka, 

Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, 

Inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle 

Engineering, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Matematyka w technice, 

Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, 

Mechatronika, Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, 

Technologia chemiczna, Teleinformatyka, Transport, 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymagania Wymagania wobec kandydatów: • Znajomość MS Office, • 

znajomość j. angielskiego, • komunikatywność; • 

skrupulatność; • dobra organizacja pracy własnej; • 

wykształcenie kierunkowe

Preferowane języki obce Angielski



Samsung 
Electronics 
Poland 
Manufacturing

Strona www m.lopata@samsung.com 

Email m.lopata@samsung.com 

Osoba do kontaktu Marita Łopata 

Opis Samsung Electronics Poland Manufacturing we Wronkach to 

najważniejsze, najnowocześniejsze polskie i europejskie 

centrum produkcyjne firmy Samsung. W firmie Samsung 

kluczową rolę odgrywają ludzie, których kreatywność i 

oddanie są podstawą naszego sukcesu. Aby móc rywalizować 

na światowym rynku, skupiamy się na pozyskiwaniu 

największych talentów i tworzymy kulturę korporacyjną, w 

której każdy pracownik może się rozwijać.

PRACA
Działy Dział Automatyzacji i Innowacji Maszyn Dział Badań i 

Rozwoju (R&D) Dział Utrzymania Ruchu (FE) Dział IT Dział 

technologii Produkcji (PE) Dział Elektroniki (PBA)

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania minimum 1 miesiąc

Miasto Wronki

Wynagrodzenie 23,50 brutto / h

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Inżynieria 

bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria 

materiałowa, Inżynieria zarządzania, Logistyka, Mechanika i 

budowa maszyn,Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania
Dyspozycyjność do obywania praktyk w siedzibie Spółki we 

Wronkach (zapewniamy transport między innymi z Poznania)

Preferowane języki obce Angielski



SECO 
/ WARWICK S.A.

Strona www https://www.secowarwick.com/ 

Email kinga.osinska@secowarwick.com 

Osoba do kontaktu Kinga Osińska

Opis SECO/WARWICK jest technologicznym liderem 

innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Grupa 

dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne 

urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych 

firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, 

maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, 

energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i 

słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.

PRACA
Działy Praktyki, staże i praca w dziale automatyki; Praca w działach 

produktowych - Inżynier Serwisu; Realizacja praktyk w 

działach konstruktorskich;

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż, Bezpłatna praktyka

Długość trwania od 6 do 12 miesięcy

Miasto Świebodzin, Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Informatyka, Inżynieria materiałowa, 

Inżynieria zarządzania, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechatronika

Wymagania Jeśli myślisz o firmie, w której lubisz to co robisz i ludzi z 

którymi pracujesz. Gdzie szeroki zakres produktów i globalny 

zasięg sprawia, że nie ma miejsca na nudę. Gdzie szybko się 

rozwijasz i masz pewne jutro, to… Witamy w świecie 

SECO/WARWICK

Preferowane języki obce Angielski



SGB Bank S.A.

Strona www justyna.spliter@sgb.pl 

Email justyna.spliter@sgb.pl 

Osoba do kontaktu  Justyna Spliter 
Opis SGB-Bank S.A to miejsce dla osób z pozytywną energią, 

optymistycznych i nastawionych na „nowinki technologiczne” 

no i rzecz jasna specjalistów w swojej dziedzinie:) Tutaj nie 

tylko codziennie realizujemy bieżące zadania i postawione 

przed nami cele, ale też chcemy mieć „frajdę” z tego co 

robimy. Dzisiaj stoimy przed ciekawymi, ale wymagającymi 

wyzwaniami. Efekty naszych działań pokazują nam, że 

wszystko jest możliwe, potrzebny nam do tego jesteś Ty - 

dołącz do Nas!

PRACA
Działy Departament operacji, departament informatyki, departament 

cyberbezpieczeństwa, departament analiz kredytowych, 

departament ryzyka bankowego

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 3500

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Edukacja techniczno - informatyczna, Informatyka, Inżynieria 

bezpieczeństwa, Teleinformatyka

Wymagania Dołącz do nas, jeżeli naprawdę chcesz poszerzać swoje 

horyzonty, chcesz wiedzę, którą zdobyłeś/aś na studiach 

wykorzystać w praktyce. Twoje chęci to już naprawdę dużo, 

chcemy pokazać Tobie jak funkcjonuje bank. Otwieramy się 

dla Ciebie, wejdziesz w świat operacji, ryzyk, analiz 

kredytowych, cyberbezpieczeństwa czy informatyki. Lubisz 

liczby, myślisz logicznie, interesujesz się finansami lub świat 

technologii jest Tobie szczególnie bliski? Otwórz swoją 

głowę, pytaj i zaczynamy !

Preferowane języki obce



Sieć Badawcza
Łukasiewicz
Strona www https://lukasiewicz.gov.pl/kariera/ 

Email krystyna.sawczuk@pit.lukasiewicz.gov.pl 

Osoba do kontaktu Krystyna Sawczuk 

Opis Łukasiewicz - to jedna z największych sieci badawczych w 

Europie składająca się z 22 instytutów a w nich 4500 

naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne 

rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie. • 

rozwiązujemy problemy technologiczne • prowadzimy 

projekty badawczo-rozwojowe • realizujemy badania i 

certyfikacje • pomagamy tworzyć nowe produkty • 

sprawiamy, że technologie działają lepiej, są tańsze i 

efektywniejsze

PRACA
Działy Sieć Badawcza Łukasiewicz działa w czterech obszarach: 

Inteligentna i Czysta Mobilność Transformacja Cyfrowa 

Zdrowie Zrównoważona Gospodarka i Energia

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania na czas nieokreślony 

Miasto cały kraj

Wynagrodzenie do negocjacji

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Automatyka i robotyka, 

Bioinformatyka, Budownictwo, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektroenergetyka, Elektromobilność, 

Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, 

Energetyka przemysłowa i odnawialna, Fizyka techniczna, 

Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria 

biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria 

cyklu życia produktu / Product Lifecycle Engineering, 

Inżynieria farmaceutyczna, Inżynieria lotnicza, Inżynieria 

materiałowa, Inżynieria środowiska Inżynieria zarządzania, 

Logistyka, Lotnictwo, Lotnictwo i kosmonautyka, Matematyka 

w technice, Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i 

budowa pojazdów, Mechatronika, Sztuczna Inteligencja / 

Artificial Intelligence, Technologia chemiczna, Technologie 

obiegu zamkniętego, Teleinformatyka, Transport, Zarządzanie 

i inżynieria produkcji, Zielona energia / Green Energy

Wymagania Nasze wymagania: nastawienie na rozwój naukowo - 

badawczy innowacyjność inicjatywa zaangażowanie i chęć do 

pracy sumienność i odpowiedzialność komunikatywność 

pozytywne nastawienie

Preferowane języki obce Angielski, inny



Siemens Digital
Industry Software

Strona www https://www.sw.siemens.com/en-US/ 

Email marcelina.wellbrock@siemens.com 

Osoba do kontaktu Marcelina Wellbrock

Opis Siemens Digital Industries Software (DISW) is an innovation 

leader in automation and digitization. Siemens has branches 

in several cities in Poland, including Poznań, Katowice, 

Wrocław, and Warsaw. The R&D team, located in Poznań for 

many years is developing software, necessary for the design 

and production of modern electronic equipment. It provides 

the highest quality, innovative solution, which supports 

microelectronic devices used by customers around the world.

PRACA
Działy R&D Electronic Design Automation Electronic Board Systems 

Software Engineering Hardware Engineering Cloud 

Computing

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektromobilność, Elektronika i 

telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, 

Informatyka, Matematyka w technice, Mechatronika, 

Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, Teleinformatyka

Wymagania Passion in software development • Logical thinking, 

willingness to self-learn and research, and take a creative 

approach to problem solving • Willingness to work 

independently and as part of the team • Attention to details 

and high-quality work

Preferowane języki obce Angielski



Sii Sp. z o.o.

Strona www https://sii.pl/ 

Email monika.tyczynska-placzek@sii.pl 

Osoba do kontaktu Monika Tyczyńska-Płaczek

Opis Zatrudniając ponad 7500 osób, Sii jest czołowym dostawcą 

usług IT, inżynieryjnych, cyfrowych i BPO w 

Polsce.Wspieramy naszych klientów w zakresie testowania, 

rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, a także 

integracji i utrzymania systemów. Realizujemy projekty dla 

wiodących światowych firm z takich sektorów jak 

motoryzacja, opieka zdrowotna, usługi finansowe, bankowość 

i ubezpieczenia, logistyka, produkty konsumenckie, hi-tech, 

elektronika, inżynieria przemysłowa, sektor publiczny

PRACA
Działy Dział wytwarzania oprogramowania. Dział testowania. Dział 

wsparcia i utrzymania aplikacji - IT Support.

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 3 - 6 miesięcy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie  23-26 PLN/h 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Informatyka, 

Inżynieria zarządzania, Sztuczna Inteligencja / Artificial 

Intelligence, Teleinformatyka, Transport

Wymagania dostępność w wymiarze min. 4/5 etatu - dobra znajomość 

języka angielskiego - łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

utrzymywaniu pozytywnych relacji, otwartość, pozytywne 

nastawienie - kreatywność i umiejętność myślenia 

koncepcyjnego - zorientowanie na realizację postawionych 

celów, nie tylko indywidualnych, ale również wszystkich celów 

firmy

Preferowane języki obce Angielski



Skanska S.A.

Strona www www.skanska.pl/kariera

Email aneta.ceglinska@skanska.pl

Osoba do kontaktu Aneta Ceglińska

Opis W Skanska codziennie spotykają się ludzie, których pasją jest 

budownictwo. Troszczymy się o życie, dbamy o najwyższe 

standardy bezpiecznej pracy. Działamy etycznie i 

transparentnie - prowadzimy biznes w sposób uczciwy i 

transparentny. Razem jesteśmy lepsi - mamy możliwość 

pracy w międzynarodowych zespołach oraz udziału w 

specjalistycznych szkoleniach i programach, dążymy do 

rozwoju i otwarcie dzielimy się naszą wiedzą. Dzielimy się 

zyskami, bo każdy z nas może zostać akcjonariuszem spółki.

PRACA
Działy Budownictwo ogólne Budownictwo drogowe Budownictwo 

mostowe Budownictwo kolejowe Środowisko i zielony biznes 

Innowacje i automatyzacja

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień II

Preferowane kierunki Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building 

Engineering, Budownictwo, Elektroenergetyka, Elektronika i 

telekomunikacja, Elektrotechnika, Inżynieria środowiska

Wymagania jesteś studentem / studentką studiów magisterskich/ 

inżynierskich/ licencjackich stacjonarnych lub 

niestacjonarnych o specjalizacji: budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej, drogowej, mostowej lub kolejowej • lubisz 

pracę z ludźmi • jesteś osobą odpowiedzialną i samodzielną 

w organizacji pracy własnej • chcesz się rozwijać, zdobywać 

nową wiedzę i doświadczenie • chcesz sprawdzić czy branża 

budowlana jest dla Ciebie

Preferowane języki obce Angielski



Sollers 
Consulting

Strona www https://sollers.eu/

Email katarzyna.ludwiczuk@sollers.eu

Osoba do kontaktu Katarzyna Ludwiczuk

Opis We are a Team of over 800 professionals who build the 

Digital Future for the world\'s largest insurance, banking, and 

leasing organizations. Our history of business advisory and 

software implementation goes back to the year 2000. Sollers 

Consulting\'s roots are in Europe, but the company\'s 

footprint is visible around the world.

PRACA
Działy ścieżka biznesowa, ścieżka IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

Długość trwania czas nieokreślony

Miasto Gdańsk i inne miasta w Polsce 

Wynagrodzenie 4500 - 9000 PLN 

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień II

Preferowane kierunki Informatyka

Wymagania w zależności od stanowiska; - Communication skills - Problem 

solving - Good understanding of OOP principles - no 

professional experience needed - Knowledge of design 

patterns and software engineering

Preferowane języki obce Angielski



Steelpress 
Sp. z o.o.

Strona www https://spp.net.pl/

Email w.smolinska@steelpress.eu 

Osoba do kontaktu Wiktoria Smolińska

Opis Firma Steelpress powstała w 1967 roku i szybko stała się znanym w 

branży producentem części do wyposażenia przyczep. Akcesoria do 

przyczep SPP eksportowane są do 36 krajów. Hala produkcyjna 

wyposażona w najnowsze maszyny i urządzenia znajduje się w Luboniu 

k/Poznania.

PRACA
Działy W STEELPRESS oferujemy praktyki studenckie i staże w: Dziale obróbki 

plastycznej, Dziale obróbki skrawaniem, Dziale narzędziowni, Dziale 

Jakości, Dziale organizacji produkcji

Rodzaj zatrudnienia

Długość trwania do uzgodnienia

Miasto Luboń

Wynagrodzenie do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno - informatyczna, 

Energetyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 

Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechatronika, Technologia chemiczna, Transport, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania Tryb studiów zaoczny lub dzienny - znajomość technologii obróbki 

plastycznej - znajomość środowiska CAD, w szczególności programy: 

AutoCAD, SolidWorks - bardzo dobra znajomość rysunku technicznego - 

j. angielski na poziomie komunikatywnym

Preferowane języki obce Angielski



Steico Sp. z o.o.

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

Email kmatkowska@steico.pl 

Osoba do kontaktu Kinga Matkowska

Opis Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się 

produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych 

z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany 

STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane konstrukcje 

nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek 

dwuteowych z ekologicznymi materiałami izolacyjnymi. 

STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się 

przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i 

zatrudnia łącznie ponad 2 000 pracowników w 5 

lokalizacjach.

PRACA
Działy Dział Technologiczny, Dział Informatyczny, Dział Gospodarki 

Magazynowej Dział Konstrukcyjny, Dział Mechaniczny i 

Elektryczny

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania wg programu praktyk

Miasto Czarnków

Wynagrodzenie bezpłatnie

WYMAGANIA
Rok studiów

Stopień

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo, Informatyka, 

Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna i procesowa, 

Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa 

pojazdów, Technologia chemiczna, Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

Wymagania Owartość na przyswajanie nowej wiedzy oraz wysoce 

rozwinięte zdolności interpersonalne. Bardzo dobrej 

znajomości pakietu MS Office Mile widziana znajomość języka 

angielskiego lub niemieckiego.

Preferowane języki obce Angielski



Strabag 
Sp. z o.o.

Strona www www.strabag.com

Email kamila.rosik@strabag.com 

Osoba do kontaktu Kamila Rosik

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. 

PRACA
Działy Finanse, kalkulacja, biuro budowy

Rodzaj zatrudnienia Umowa - zlecenie, płatny staż

Długość trwania 1-3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 22,80 zł za godzinę

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki Budownictwo, Elektroenergetyka, Elektromobilność, 

Elektronika i telekomunikacja, Inżynieria chemiczna i procesowa, 

Inżynieria zarządzania, Lotnictwo

Wymagania

DO KOGO KIERUJEMY PROGRAM ? · Jesteś studentem minimum III 

roku studiów kierunków budowlanych lub finansowych  · Potrafisz 

pracować w zespole #TEAMSWORK · Szybko się uczysz i łatwo 

przyswajasz nowe informacje · Znasz pakiet Office 

Preferowane języki obce Angielski



TECCON 
Sp. z o.o. Sp. k.

Strona www biuro@teccon.pl 

Email biuro@teccon.pl 

Osoba do kontaktu Justyna Franek

Opis Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem i 

wykonywaniem maszyn i urządzeń służących do 

automatyzacji procesów produkcyjnych oraz pakowania. 

Istniejemy na rynku 9 lat. Jesteśmy firmą małą zatrudniającą 

około 30 osób

PRACA
Działy AUTOMATYKA KONSTRUKCJA

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Gniezno

Wynagrodzenie 2500

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn

Wymagania Automatyk - Programista: Projektowanie układów sterowania 

nowoprojektowanych, zaawansowanych maszyn 

przemysłowych – głównie pakujących w oparciu o sterowniki 

PLC; Programowanie robotów przemysłowych; Tworzenie 

dokumentacji elektrycznych Inżynier Mechanik - Konstruktor: 

Projektowanie maszyn i urządzeń; Tworzenie dokumentacji 

technicznej w programie AutoCad i Inventor; Rozwiązywanie 

zadań i problemów technicznych związanych z konstrukcją 

maszyn

Preferowane języki obce Angielski



Transition 
Technologies MS S.A.

Strona www www.ttms.pl 

Email patrycja.kowalkowska@ttms.pl 

Osoba do kontaktu Patrycja Kowalkowska 

Opis TTMS to szybko rosnący dostawca nowoczesnego 

outsourcingu IT. Jesteśmy częścią Grupy Transition 

Technologies, jednej z największych firm branży IT w Polsce. 

Pracujemy w 9 polskich miastach, ale i w USA, UK, Malezji, 

Rumunii czy Indiach. Rośniemy z roku na rok i zatrudniamy 

osoby, którym również zależy na swoim rozwoju. Elastyczne 

godziny pracy, bogaty pakiet benefitów, a przede wszystkim 

przyjazna, niekorporacyjna atmosfera. Projekty, nad którymi 

pracujemy to coś więcej niż realizacja „to do”.

PRACA
Działy IT

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania 4 tygodnie

Miasto Poznań

Wynagrodzenie do ustalenia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Informatyka

Wymagania angielski na poziomie B2 - dostępność full time - wiedza z 

zakresu testowania/technologii backendowych (Java) lub 

frontendowych (Javascript i mile widziane frameworki) 

(wymagania zależne od technologii)

Preferowane języki obce Angielski



Unilever

Strona www https://www.unilever.pl/ 

Email klaudia.nuckowska@unilever.com 

Osoba do kontaktu Klaudia Nuckowska

Opis Fabryka w Poznaniu zatrudnia około 650 pracowników. To 

jedna z większych fabryk Unilever produkujących żywność i 

jedyna taka w Polsce. Produkujemy ok. 800 różnych 

wyrobów (fixy, sosy, zupy, dania gotowe typu mealkit, 

makarony, ketchupy, majonezy) pod markami tj. Knorr, 

Hellmann’s. Produkcję realizujemy na 2 wydziałach 

produkcyjnych i 25 liniach. 2/3 naszego portfolio trafia na 

export. Spełniamy bardzo wysokie standardy w zakresie 

jakości, bezpieczeństwa.

PRACA
Działy Techniczny - Operacyjny - Jakości - Utrzymanie Ruchu - 

Ciągłego Doskonalenia

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 1 rok

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 24 zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, 

Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna, 

Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria chemiczna 

i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, 

Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, 

Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji

Wymagania dyspozycyjność minimum 32h tygodniowo - bardzo dobra 

znajomość pakietu MS Office (ze wskazaniem na Excel) - 

dobra znajomość języka angielskiego - orientacja na pracę 

zespołową - zdolność analitycznego i logicznego myślenia. - 

zdolności techniczne

Preferowane języki obce Angielski



Volkswagen 
Poznań Sp. z o.o.

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

Email lukasz.kalmucki@vw-poznan.pl

Osoba do kontaktu Łukasz Kalmucki

Opis Volkswagen Poznań to nowoczesna fabryka samochodów 

użytkowych i komponentów. Produkujemy modele VW Caddy 

i VW Transporter, a także najnowszą generację modelu 

Crafter. Ponadto w Odlewni, jednej z największych w Europie, 

wytwarzamy komponenty dostarczane dla większości marek 

koncernu Volkswagen. Zatrudniamy prawie 10 000 

pracowników w czterech zakładach produkcyjnych. Ponadto 

chcemy, aby każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska 

czuł, że znajdzie coś dla siebie i że firma dba o jego 

potrzeby.

PRACA
Działy Projekt, Technika i Rozruch Zarządzanie Projektami 

Planowanie Procesów Budowa Karoserii Lakiernia Utrzymanie 

Ruchu Technika Automatyzacji Logistyka Zapewnienie Jakości 

IT i Cyfryzacja Ochrona Zdrowia i BHP Odlewnia

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania zależna od programu

Miasto Poznań, Swarzędz, Września

Wynagrodzenie zalezne od rodzaju umowy

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Elektroelenergetyka, 

Elektromobilność, Elektrotechnika, Energetyka, Elektronika i 

telekomunikacja, Energetyka przemysłowa i odnawialna, 

Fizyka techniczna, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria cyklu życia 

produktu / Product Lifecycle Engineering, Inżynieria lotnicza, 

Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska,  Inżynieria 

zarządzania, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, 

Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika, Zarządzanie i 

inżynieria produkcji, Sztuczna Inteligencja / Artificial 

Intelligence, Technologia chemiczna, Technologie obiegu 

zamkniętego, Teleinformatyka, Transport, Zielona energia / 

Green Energy

Wymagania wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów - znajomość 

języka angielskiego lub niemieckiego - znajomość pakietu MS 

Office - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole - 

umiejętność analitycznego myślenia - inne - w zależności od 

stanowiska

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Warbud S.A.

Strona www https://warbud.pl/pl/kariera/dla-studentow 

Email urszula.pietruszczy@warbud.pl 

Osoba do kontaktu Urszula Pietruszczyk

Opis Warbud S.A. to \"Solidny Pracodawca\" roku 2021, a także 

jeden z 4 najlepszych pracodawców polskiego rynku 

budownictwa wg Forbesa. W trakcie 30 lat zrealizowaliśmy 

600 obiektów, jesteśmy liderem budownictwa komercyjnego i 

medycznego. Poszukujemy ludzi z pasją, pomysłami, z 

determinacją do ich realizacji. Ścieżki kariery budujemy 

wspólnie, w ramach teamów, specjalizacji ale i poprzez 

rekrutację wewnętrzną w zupełnie nowych dla Ciebie obszara

PRACA
Działy Inżynieria budowy Elektryczny Sanitarny Ofertowania 

Zakupów Planowania i Harmonogramów Serwis

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Płatny staż

Długość trwania minimum 3 miesiące

Miasto Poznań, Powidz, Szczecin,

Wynagrodzenie min. 23,50/godz. 

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, II

Stopień I, II

Preferowane kierunki Budownictwo, Budownictwo zrównoważone / Sustainable 

Building Engineering, Elektronika i telekomunikacja,  

Elektrotechnika, Inżynieria środowiska

Wymagania Dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu, Otwartość i aktywna 

postawa, Dobra organizacja pracy własnej, rzetelność i 

terminowość, odpowiedzialność, Chęć nauki, Zainteresowanie 

prowadzonymi pracami, Bardzo dobra znajomość pakietu MS 

Office, Znajomość Autocad na poziomie pozwalającym na 

analizę rysunków.

Preferowane języki obce Angielski



WithSecure

Strona www https://www.withsecure.com

Email tomasz.godlewski@withsecure.com

Osoba do kontaktu Tomasz Godlewski

Opis WithSecure™ chroni firmy na całym świecie przed 

współczesnymi zagrożeniami w sieci. Powstała jako 

dedykowana klientom biznesowym część firmy F-Secure, za 

którą stoi wieloletnie doświadczenie w branży cyber security. 

Nasze zabezpieczenia endpointów i usług w chmurze opierają 

się na systemach eksperckich oraz algorytmach AI. Nasza 

usługa Detection & Response pozwala identyfikować ataki 

poprzez aktywne wyszukiwanie zagrożeń i przeciwdziałanie 

atakom w czasie rzeczywistym.

PRACA
Działy Software Engineering Data Science Protection, Detection & 

Respond Cyber Defense Operations Center

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Płatny staż

Długość trwania 3 - 6 miesięcy

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 29 - 33 PLN/h

WYMAGANIA
Rok studiów II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Bioinformatyka, Informatyka, 

Inżynieria bezpieczeństwa, Sztuczna Inteligencja / Artificial 

Intelligence, Trlrinformatyka, Edukacja techniczno-

informatyczna, Elektronika i telekomunikacja

Wymagania Najlepszą częścią pracy w WithSecure są nasi ludzie! 

Jesteśmy społecznością oddanych i pełnych pasji 

profesjonalistów, którzy poważnie traktują szczęście w 

miejscu pracy. Jeśli szukasz czegoś wiecej niż tylko pracy – 

chcielibyśmy z Tobą porozmawiać.

Preferowane języki obce Angielski



Wojskowe
Centrum 
Rekrutacji
w Poznaniu

Strona www www. wcrpoznan.wp.mil.pl 

Email wcrpoznan@ron.mil.pl 

Osoba do kontaktu mjr Robert Nowak 

Opis Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu prowadzi nabór 

kandydatów do służby wojskowej, na studia wojskowe, kursy 

oficerskie i podoficerskie oraz do aktywnej rezerwy. 

Posiadamy również ofertę skierowaną wyłącznie do 

studentów uczelni cywilnych - szkolenie wojskowe w ramach 

programu Legia Akademicka.

PRACA
Działy służba wojskowa

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Bezpłatna praktyka

Długość trwania na czas nieokreślony 

Miasto cały kraj

Wynagrodzenie od 4560 zł brutto

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Elektroenergetyka, 

Elektromobilność, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka 

techniczna, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa, 

Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria lotnicza, 

Inżynieria zarządzania, Logistyka, Lotnictwo, Lotnictwo i 

kosmonautyka, Matematyka w technice, Mechanika i budowa 

maszyn, Mechanika i budowa pojazdów, Mechatronika, 

Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence, Teleinformatyka, 

Transport

Wymagania obywatelstwo polskie, niekaralność

Preferowane języki obce Angielski



Wielkopolskie 
Przedsiębiorstwo
Inżynierii
Przemysłowej

Strona www https://wpip.pl 

Email anna.obuchowicz@wpip.pl 

Osoba do kontaktu Anna Obuchowicz 

Opis WPIP – renomowany generalny wykonawca oraz projektant z 

30-letnim doświadczeniem, z dorobkiem kilkuset 

zrealizowanych inwestycji. Firma specjalizuje się w budowaniu 

i wyposażaniu obiektów zaawansowanych technologicznie, a 

także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania 

spełniające wysokie standardy środowiskowe.

PRACA
Działy Zespół Budownictwa, Zespół Ofertowania, Zespół Instalacji 

Elektrycznych, Zespół Instalacji Sanitarnych, Zespół Zakupów, 

Pracownia Projektowa.

Rodzaj zatrudnienia Płatny staż

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Jasin

Wynagrodzenie 22,80/godzinę 

WYMAGANIA
Rok studiów III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Architektura, Budownictwo, Budownictwo zrównoważone / 

Sustainable Building Engineering, Elektroenergetyka, 

Elektrotechnika, Inżynieria środowiska, Inżynieria zarządzania

Wymagania Student/ka (wybranego kierunku: Architektura, Budownictwo, 

Elektroenergetyka, Elektrotechnika, Inżynieria Środowiska, 

Budownictwo Zrównoważone, Inżynieria zarządzania) chęć do 

nauki, dokładność, komunikatywność.

Preferowane języki obce Angielski, niemiecki



Wundermann 
Thompson
Technology

Strona www https://www.wundermanthompson.com/ 

Email anna.lukaszewska@wundermanthompson.com 

Osoba do kontaktu Anna Łukaszewska - Talent Acquisition Manager 

Opis Wunderman Thompson Technology is a group of talented 

engineers, tech experts and creators. We combine our skills 

to deliver customer experience platforms and solutions to 

some of the world’s greatest brands, including Ford, 

Microsoft, Heinz, Sainsbury’s, Selfridges, Duracell, Virgin 

Media and Colgate. Challenging the status quo has always 

been part of our culture. Thanks to that, we directly impact 

the implementation of solutions that solve some of the 

biggest marketing challenges.

PRACA
Działy Intern AI Engineer Intern System Engineer Intern Software 

Engineer (Java/back-end) Intern Software Engineer (front-

end) Intern Technical Project Manager

Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie

Długość trwania 3 miesiące

Miasto Poznań

Wynagrodzenie 30-35 zł/h

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Sztuczna Inteligencja / Artificial 

Intelligence, Informatyka, Teleinformatyka

Wymagania Passion about technology  Eagerness to develop your 

interests and to use your knowledge in a business 

environment  Will to find new ways to improve daily tasks  

Team player and problem-solving attitude  English skills (at 

least B2)

Preferowane języki obce Angielski



The BitByBit
Company

Strona www https://thebitbybit.com/

Email zuzanna.nalepa@thebitbybit.com

Osoba do kontaktu Zuzanna Nalepa

Opis The BitByBit Company zajmuje się rozwiązywaniem 

zagadnień biznesowych za pomocą technologi. 

Specjalizujemy się w optymalizacjach, algorytmice, uczeniu 

maszynowym. Wykorzystujemy Python, Java i Javascript, 

oraz narzędzia im towarzyszące. Pracujemy z dużymi 

firmami, jednostkami badawczymi, NGOs oraz startupami. 

Współpracujemy z firmami z sektora kosmicznego, tworząc 

oprogramowanie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej np. 

oprogramowanie wspierające monitorowanie i zarządzanie 

misjami kosmicznymi.

PRACA
Działy Zespół z obszaru oprogramowania w sektorze kosmicznym 

lub telemedycznym

Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę, Umowa - zlecenie, płatny staż, bezpłatna 

praktykaDługość trwania 3 miesiące - okres próbny

Miasto Poznań

Wynagrodzenie do uzgodnienia

WYMAGANIA
Rok studiów I, II, III

Stopień I, II 

Preferowane kierunki Automatyka i robotyka, Edukacja techniczno - 

informatyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa, 

Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa pojazdów

Wymagania Skontaktuj się z nami, jeśli znasz: - Python i/lub Javascript 

(ES6, Typescript) - HTML, CSS, RWD - React, React-

Native, Redux lub Django - j. Angielski - min. B2 w piśmie 

i mowie - szeroka wiedza informatyczna: bazy danych, 

sieci, algorytmy. Współpraca z nami oznacza: - pracę w 

doświadczonym zespole, - klientów z całego świata, w tym 

z Europejskiej Agencji Kosmicznej, - procesy oparte o 

metodyki Scrum i Agile, - ciągły rozwój umiejętności 

technicznych i miękkich, - elastyczny czas i miejsce pracy.

Preferowane języki obce Angielski



www.cpk.put.poznan.pl

Zapraszamy!
Odwiedź nas!

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów
Politechniki Poznańskiej

Znajdziesz nas tu:
Piotrowo 3  pok. 327
Poznań
(budynek z zegarem)
tel. 61 665 20 10  

Co robimy?
- organizujemy praktyki i staże
- współpracujemy z biznesem
- prowadzimy doradztwo zawodowe
- przygotowujemy dla Was 
  Targi Pracy

https://www.facebook.com/centrumpraktykikarier/



  My też chcemy

    się wkręcić!

?
? ?

CPiK

Centrum Praktyk i Karier 
Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, pok. 327, 61-138 Poznań
tel. 61 665 2010, e-mail: cpk@put.poznan.pl

www.cpk.put.poznan.pl
www.facebook.com/centrumpraktyki karier


