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BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Adres: ul. Warszawska 24 31 – 155 Kraków

Bud. 10 – 34 „Houston” pokój 229

www.kariery.pk.edu.pl, www.targi.pk.edu.pl

e-mail: kariery@pk.edu.pl

tel.: 12 628 29 11

Profil działalności:

· prowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów z zakresu poruszania się
po rynku pracy. Sprawdź co miesiąc naszą ofertę szkoleń na stronie:
www.kariery.pk.edu.pl/szkolenia,pl

· prowadzenie indywidualnych konsultacji

· organizacja Inżynierskich Targów Pracy PK, spotkań i prezentacji pracodawców na uczelni

· prowadzenie cyklicznych badań losów zawodowych Absolwentów i monitoring rynku pracy

· prowadzenie badań pracodawców

· baza firm i ofert pracy, praktyk i staży

I wiele innych…

Studenci PK chętnie łączą naukę z aktywnością zawodową.
9 na 10 absolwentów już w trakcie studiów zdobywało doświadczenie
na praktykach, stażach lub w pracy.
Ponad połowa pracowała w swojej branży!

88% absolwentów po roku od ukończenia studiów pracuje,
76% w zawodzie wyuczonym. Co drugi kontynuuje pracę rozpoczętą
jeszcze w trakcie studiów lub do 3 miesięcy po obronie

Absolwenci PK są świadomi potrzeby podnoszenia swojej konkurencyjności
na dynamicznym rynku pracy. 2/3 uczestniczy w szkoleniach i kursach
zawodowych oraz warsztatach z kompetencji miękkich. Dalsze kształcenie
traktują jako inwestycję we własny rozwój, są elastyczni i nie boją się wyzwań.

Większość absolwentów PK zna przynajmniej dwa języki, w tym język angielski
na poziomie zaawansowanym lub biegłym. Spośród innych języków,  najczęściej
posługują się językiem niemieckim (44%), rosyjskim (15%) i francuskim (11%),
uczą się również mniej popularnych: norweskiego, szwedzkiego, japońskiego,
serbskiego...

Czy wiesz że:





Państwowa Inspekcja Pracy oprócz działalności kontrolno-nadzorczej,

podejmuje również szeroko zakrojone działania prewencyjne, szczególnie
intensywne w ostatnich latach.

Duża część aktywności PIP w tym zakresie dotyczy przygotowania

do wejścia w życie zawodowe m łodych ludzi, w kontekście zdobycia
przez nich podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym

bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresowane do studentów i absolwentów
uczelni takich jak Politechnika Krakowska działania tego typu, podejmowane

w tym przypadku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, mają
dodatkowy wymiar, ukierunkowany na kwestie bezpieczeństwa pracy

związane z realizacją przez nich w przyszłości samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie i kierowaniem pracą innych osób. Budownictwo
jest sektorem gospodarki generującym w stosunku do liczby osób

zatrudnionych największą liczbę wypadków przy pracy, w tym tych
najpoważniejszych: ciężkich i śmiertelnych. Dlatego każdy młody człowiek,

który zawczasu chce przygotować się na przyjęcia tej odpowiedzialności może
liczyć na pomoc naszej instytucji.

W ramach działalności prewencyjnej proponujemy wszystkim

zainteresowanym zapoznanie się z naszą ofertą wydawniczą obejmującą
kilkadziesiąt pozycji dotyczących zarówno podejmowania pierwszej pracy, jak

i bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym. Większość z nich dostępna
jest do pobrania w formacie PDF na naszej stronie internetowej

www.pip.gov.pl W wersji drukowanej można je otrzymać w siedzibie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy Pl. Szczepańskim 5,

gdzie można również uzyskać informacje i porady z zakresu prawa pracy
i technicznego bezpieczeństwa pracy.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej OIP w Krakowie
pod adresem www.krakow.oip.pl Jako jednostka organizacyjna PIP w ramach

współpracy z partnerami społecznymi prowadzimy również działalność
szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, z udziałem

inspektorów pracy i ekspertów spoza instytucji. Szkolenia takie organizujemy
również na wyższych uczelniach we współpracy z w ładzami i samorządem

studenckim. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą
i kontaktu.

Bogdan Solawa inspektor pracy Sekcji Prewencji OIP w Krakowie



IAESTE Politechniki Krakowskiej to jeden z 13 komitetów IAESTE działających na terenie Polski.

Czym się zajmujemy?

ü corocznie umożliwiamy kilkudziesięciu studentom naszej uczelni wyjazd na praktyki
zagraniczne,

ü pozyskujemy atrakcyjne praktyki w Krakowie dla studentów przyjeżdżających z zagranicy,
ü organizujemy pobyt, spotkania, wycieczki spływy kajakowe, ogniska i inne imprezy dla naszych

zagranicznych gości,
ü rozwijamy umiejętności interpersonalne i menadżerskie naszych członków,

ü dążymy do aktywizacji zawodowej coraz to większej rzeszy studentów PK.

Jeżeli chcesz:

ü zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą,
ü mieć przyjaciół na całym świecie,
ü rozwijać umiejętności pracy w zespole,
ü doskonalić zdolności językowe,
ü poznać nowe kultury i odwiedzić fascynujące miejsca,
ü zostać członkiem międzynarodowej organizacji.

Dołącz do NAS!

http://www.iaeste.pk.edu.pl









FMC Technologies

Al. Bora-Komorowskiego 25b
Buma Quattro Complex Building B
31-476 Kraków
www.fmctechnologies.com/subsea

Profil działalności firmy

FMC Technologies Sp. z o.o. jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań
technologicznych dla przemysłu energetycznego. Nasze główne działania koncentrują się
na innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystywanych przy eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu

ziemnego. Nowoczesne technologie tworzone przez FMC Technologies obejmują szeroki zakres
urządzeń i narzędzi wspomagających poszukiwania, odwierty oraz wydobycie ropy naftowej

i gazu z dna morskiego. Jesteśmy silnym globalnym partnerem obecnym na wszystkich
największych basenach oceanicznych. W 2012 otworzyliśmy w Krakowie nowe Centrum R&D,
w którym zatrudniamy obecnie ponad 100 osób.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy absolwentów i doświadczonych inżynierów z wykształceniem wyższym
w obszarach takich jak: mechanika i budowa maszyn, automatyka, energetyka, planowanie

produkcji i zarządzanie jakością. Ponieważ na co dzień wspó łpracujemy z naszymi oddziałami
na całym świecie, od wszystkich pracowników wymagamy bardzo dobrej znajomości języka

angielskiego.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na poniższe stanowiska:

• Projektowanie systemów – Graduate /Junior Design Engineer

• Utrzymanie i serwis systemów – Technical Service Personel

W marcu 2014 roku rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji wakacyjnych praktyk

dla studentów ostatnich lat kierunków związanych z mechaniką i budową maszyn.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Proces rekrutacji zwykle składa się z dwóch rozmów - z przedstawicielem Działu HR oraz
managerem działu, do którego odbywa się rekrutacja. W przypadku niektórych stanowisk
dodatkowym elementem są testy sprawdzające wiedzę techniczną i jej zastosowanie. Każdy z

etapów rekrutacji jest przeprowadzany częściowo w języku angielskim.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt: rekrutacja@fmcti.com

Plany rekrutacyjne

Do końca 2013 roku planujemy powiększyć dział Global Engineering zajmujący się
projektowaniem naszych nowych produktów. Prowadzimy również rekrutację do działu
pracowników utrzymania i serwisu systemów na stanowisko Technical Service Personel.

Miejsce pracy

Kraków, w przypadku niektórych stanowisk praca w innych lokalizacjach FMC Technologies

w Europie i na świecie



Ericpol Sp. z o.o.

ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

www.ericpol.pl

Profil działalności firmy
Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku
ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane
w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience),
aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol
posiada 3 biura w Polsce i 3 oddziały na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji. Razem tworzą Grupę
Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 1700 pracowników: głównie programistów, testerów,
dokumentalistów, inżynierów rozwiązań telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.
Więcej szczegółów na http://www.ericpol.com

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy osób zainteresowanych rozwojem oprogramowania. Posiadających wykształcenie
techniczne, otwartych na nowe technologie, posługujących się językiem angielskim i ciekawych
pracy w metodykach Agilowych.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Umowa o pracę (preferowany pełny etat).
Program praktyk letnich – rekrutacja: marzec/kwiecień 2014

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Dokumenty wymagane w rekrutacji to: CV i list motywacyjny w języku polskim lub angielskim.
Dokumenty powinny posiadać klauzulę o zgodzie dla Ericpol Sp. z o.o. na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby procesów rekrutacyjnych firmy.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt: praca_krakow@ericpol.pl

Plany rekrutacyjne
W minionym roku zatrudniliśmy w Polsce blisko 400 pracowników. W tym roku realizujemy plan
wzrostu o kolejnych 200 pracowników. Zostań jednym z nich!

Miejsce pracy
Kraków, jedna z trzech lokalizacji: Bobrzyńskiego/ Madalińskiego/ Wadowicka

Dodatkowe informacje
Naszym pracownikom zapewniamy: * stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) * przejrzyste
zasady wynagradzania, * motywujące premie okresowe, * pakiet relokacyjny dla osób spoza
Krakowa, * możliwość rozwoju zawodowego (jasno określone ścieżki awansu, szkolenia
techniczne, językowe i “miękkie”), * rozbudowany pakiet szkoleń wprowadzających, * pracę
w międzynarodowym środowisku, * możliwość współpracy z wiodącymi dostawcami usług
telekomunikacyjnych, * atmosferę opartą na współpracy, * indywidualne podejście do każdego
pracownika, * równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, * możliwość rozwijania
swoich pasji w ramach grup zainteresowań (np. Towarzystwo Cyklistów, Grupa Amatorów
Fotografii, Klub Górski), * bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie
do obiadów, oferta kulturalna i sportowa, cykliczne imprezy integracyjne).





ZRE Katowice S.A.

ul. Jankego 13
40-615 Katowice

www.zre.com.pl

zre@zre.com.pl

Profil działalności firmy
ZRE Katowice to rozwijająca się firma o stabilnej pozycji na rynku energetycznym, zatrudniająca
wykwalifikowany personel: inżynierów, techników, ekonomistów oraz doskonale wyszkoloną
załogę pracowników fizycznych. 58 lat doświadczenia to praktyka i wiedza w zakresie montażu,
modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych, proekologicznych
i przemysłowych. Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Europie centrów obróbki
mechanicznej i prefabrykacji rurociągów. Mając potencjał umożliwiający kompleksowe
wykonywanie zadań od projektu po odbiór i realizując każdy krok własnymi siłami, jesteśmy
w stanie zagwarantować naszym Klientom najwyższy poziom zadowolenia.

Wymagania stawiane kandydatom
Od pracowników wymagamy zaangażowania w wykonywaną pracę, chęci rozwoju
i samokształcenia. Priorytetem w polityce personalnej firmy jest pozyskiwanie inżynierów
pragnących aktywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Rozmawiamy zarówno z osobami
niedoświadczonymi, chcącymi zaczynać od podstaw oraz z doświadczonymi pracownikami
chętnymi do dalszego rozwoju. Mile widziana znajomość branży energetycznej (z obszaru:
kotły, turbiny, AKPiA, rurociągi, itp.), znajomość języków obcych (angielski/ niemiecki)
co najmniej na poziomie komunikatywnym.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Studentom oferujemy możliwość odbycia miesięcznych (lub 2-miesięcznych) praktyk
produkcyjnych lub projektowych w miesiącach od kwietnia do września. Od praktykantów
wymagamy podstaw wiedzy inżynierskiej oraz zaangażowania i chęci do zdobywania nowych
doświadczeń i nauki od podstaw.
Więcej informacji na stronie: http://www.zre.com.pl/pl/Career/View/1,Praktyki

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Dostępne oferty pracy są umieszczane w zakładce „kariera - oferty pracy” na stronie
www.zre.com.pl. Wymagamy przesłania CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na wybrane
stanowisko, wykorzystując formularz aplikacyjny dostępny pod każdym z ogłoszeń. Każda
zgłoszona kandydatura jest analizowana pod względem spełnienia wymagań dotyczących
danego stanowiska. Zapraszamy na rozmowy wybrane osoby, które mają okazję spotkać się
z osobą z Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz z kierownikiem – bezpośrednim
przełożonym. Podczas rozmów możliwe jest sprawdzenie umiejętności wymaganych na danym
stanowisku, np. językowych, projektowych, handlowych czy manualnych. Po pozytywnym
przejściu rozmów, ostatnim etapem jest zatrudnienie oraz adaptacja nowego pracownika
do pracy.

Wydział odpowiedzialny za rekrutację
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, mail: rekrutacja@zre.com.pl

Plany rekrutacyjne
Oferty pracy i praktyk są dostępne na stronie: http://www.zre.com.pl/pl/Career/Join2/

Miejsce pracy
Katowice, Jaworzno, Rybnik, oraz na terenie prowadzonych robót, tj. elektrownie
i elektrociepłownie głównie południowej Polski.





SABRE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 6, wejście 9
30-415 Kraków, Polska
Telefon: +48 12 296 70 00
Fax: +48 12 296 70 01
sabre.polska@sabre.com
www.sabre.pl

Profil działalności firmy

Misją firmy jest rozwijanie technologii, która sprawia, że podróżowanie jest łatwiejsze. Sabre
Holdings tworzy i sprzedaje najbardziej innowacyjne technologicznie rozwiązania, a także
zapewnia wsparcie technologiczne dla przemysłu turystycznego oraz lotniczego. Obsługujemy
między innymi linie lotnicze, podróżujących, agencje turystyczne i przewoźników, zatrudniając
przy tym ponad 10 000 osób w 60 krajach na świecie.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy głównie programistów, testerów i biznes analityków. Wymagania zależą
od poziomu stanowiska i konkretnego profilu. Zatrudniamy zarówno studentów ostatnich lat,
jak i osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży IT.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Program Praktyk Letnich jest płatny i trwa od lipca do września. Poszukujemy osób
zainteresowanych pracą przy realnych projektach technologicznych realizowanych w Sabre
Polska. Poszukujemy również osób z większym doświadczeniem – rekrutacja na stanowiska
permanentne trwa przez cały rok.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja na Program Praktyk Letnich rozpocznie się w marcu. Poszukujemy utalentowanych
ludzi, którzy chcieliby zacząć swoją karierę jako: • Programista Java, • Programista C++,
• Inżynier Jakości Oprogramowania (Quality Assurance Engineer)
Wymagania wobec kandydatów: • Dobra znajomość języka angielskiego, • Znajomość
technologii Java, C++ (zależnie od wybranego profilu), • Podstawowa znajomość zagadnień
z zakresu testowania oprogramowania (profil QA), • Zdolność myślenia analitycznego,
• Dyspozycyjność na pełen etat w okresie 1 lipca – 30 września
Etapy rekrutacji: • złożenie swojej aplikacji (wraz z CV w języku angielskim) na stronie
www.sabre.pl, • pisemny test w biurze Sabre Polska (zależnie od wybranego profilu), • rozmowa
telefoniczna z rekruterem, • spotkanie rekrutacyjne w biurze Sabre Polska, • rozmowa
telefoniczna z managerem zespołu.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

W sprawie rekrutacji na Program Praktyk Letnich należy kontaktować się z Martą Golonek-
Ekiert (marta.golonek-ekiert@sabre.com).

Plany rekrutacyjne

W Krakowie od 2000 roku działa Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre Holdings,
do którego poszukujemy programistów Java/C++, Inżynierów Jakości Oprogramowania i wielu
innych profili.

Miejsce pracy Sabre Polska, ul. Wadowicka 6 D, Kraków









NSG Group/ PILKINGTON

ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

www.pilkington.pl

rekrutacja@pl.nsg.com

Profil działalności firmy

NSG Group to jeden z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych
dla budownictwa, motoryzacji i sektora szkieł specjalnych. Dział Produktów dla Budownictwa
ma w Polsce 7 zakładów produkcyjnych: linię produkcji szkła float w Sandomierzu oraz zakłady
przetwarzające szkło w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Skierniewicach, Szczecinie
oraz Wrocławiu.
Dział Produktów dla Motoryzacji ma swoje oddziały w Sandomierzu, Warszawie,
Sochaczewie i Chmielowie k. Tarnobrzega. Fabryka Pilkington Automotive Poland
w Sandomierzu produkuje bezpieczne szkło hartowane i laminowane dla światowych koncernów
motoryzacyjnych zarówno na rynek części oryginalnych (OE) jak i części zamiennych (AGR).

Wymagania stawiane kandydatom

Absolwenci kierunków: technologia szkła, mechanika, automatyka, mechatronika, informatyka,
logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia i inne zbieżne z profilem działu.
Ukończone studia wyższe na wskazanym wyżej kierunku, zainteresowanie i motywacja do pracy
w firmie o profilu produkcyjnym, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, biegła
umiejętność obsługi komputera, otwartość i chęć zdobywania nowych doświadczeń, umiejętność
pracy w zespole.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Etap I: Rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu
Personalnego, poznając naszą ofertę pracy. Kandydaci wykonują testy – często są to testy
wiedzy czy umiejętności oraz ze znajomości języka obcego.
Etap II: Assesment Center. Jest to metoda rekrutacji polegająca na dokonaniu porównawczej
oceny małej grupy osób przez zespół ekspertów, której celem jest rozpoznanie zdolności
i umiejętności Kandydatów oraz ich cech osobowości, postaw i zachowań. Zapraszamy Państwa
do udziału w kompleksowym badaniu predyspozycji niezbędnych dla stanowiska poprzez gry
zespołowe, gry symulacyjne, prezentacje, wywiady, ćwiczenia symulujące, zadania zawodowe
Etap III: Kolejnym etapem są spotkania z przedstawicielami działu/pionu, w którym będzie
zatrudniona dana osoba. Tu najczęściej Kandydat poznaje swojego przyszłego szefa. Zdarza
się, że oprócz tego spotkania organizujemy jeszcze jedno dodatkowe, np. z dyrektorem pionu,
ze współpracownikiem czy menedżerem innego działu. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana
jest wspólnie przez wszystkie zaangażowane w proces osoby.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Kinga Maćkowska, rekrutacja@pl.nsg.com

Plany rekrutacyjne

Specjalista ds rozwoju procesu produkcji, Inżynier Absolwent, Inżynier Automatyk, Specjalista
Europejskiego Centrum Usług Wspólnych

Miejsce pracy

Sandomierz, Chmielów, Kraków, Skierniewice, Bydgoszcz, Białystok, Szczecin, Wrocław



Chcemy być światowym liderem w dziedzinie

innowacyjnych i wysokoefektywnych

produktów ze szkła i systemów przeszkleń,

przyczyniając się do oszczędności i

generowania energii, pracując bezpiecznie i

zgodnie z zasadami etyki.



Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń
„Tabor” M. Dybowski S.J.

ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica

Tel (14) 60 03 700, fax (14) 68 03 701

E-mail: tabor@tabor-debica.pl
www.tabor-debica.pl

Profil działalności firmy

Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru
kolejowego oraz przewozów kolejowych.

Liczba zatrudnionych pracowników: 498

Wymagania stawiane kandydatom

• wykształcenie wyższe techniczne (ew. średnie techniczne)
• znajomość języka obcego
• bardzo dobre zdolności interpersonalne
• umiejętność analitycznego myślenia
• doświadczenie w branży kolejowej mile widziane

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

1. Zbieranie aplikacji od kandydatów – wymagane CV oraz list motywacyjny
2. Wstępna selekcja nadesłanych aplikacji – kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami
3. Rozmowa kwalifikacyjna

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Małgorzata Kliś – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania,
malgorzata.klis@tabor-debica.pl, tel. (14) 68 03 710

Plany rekrutacyjne

Poszukujemy: elektryków, elektroników, mechaników, specjalisty ds. BHP, specjalisty
ds. marketingu

Miejsce pracy

ZPNTMiU „Tabor” M. Dybowski S.J
ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica



Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń ”TABOR” M. Dybowski Sp. J. powstały w 1993

roku. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru

kolejowego. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, spełnienia najwyższych standardów

bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji pracy są wdrożone systemy zarządzania jakością wg normy ISO

9001:2009, zarządzania bezpieczeństwem SMS i zarządzania utrzymaniem MMS. Wysoką jakość procesów

spawalniczych gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami

PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 15085. Jesteśmy również akredytowaną jednostką do przeprowadzania badań

nieniszczących. Współpracujemy z licznymi przewoźnikami, zakładami przemysłowymi, hutami,

kopalniami, elektrowniami, elektrociepłowniami, cementowniami i firmami logistycznymi. Dowodem

satysfakcji naszych klientów są otrzymywane referencje. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom

rynku stale podnosimy jakość świadczonych usług produkcyjno-naprawczych poprzez wprowadzanie

nowych technologii, tworzenie nowych stanowisk produkcyjnych, naprawczych i kontrolno-pomiarowych

oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Posiadamy również licencje przewoźnika kolejowego. Firma

wielokrotnie została nagradzana za swoje osiągnięcia takimi tytułami jak miedzy innymi: Diamenty

Forbes’a, Gazele Biznesu, Lider Województwa, Firma Społecznie Odpowiedzialna.

Nasza oferta obejmuje:

• Naprawę wagonów towarowych

• Produkcję wagonów towarowych

• Odbudowę i modernizację wagonów towarowych

• Produkcję wózków wagonowych typu 22Tn (Y25Lsd1)

• Produkcję zestawów kołowych

• Produkcję zbiorników ciśnieniowych

• Próby ciśnieniowe zbiorników cystern kolejowych, samochodowych, zbiorników powietrznych wraz z odbiorem

TDT

• Naprawę i regenerację podzespołów do lokomotyw i wagonów

• Naprawę zbiorników cystern samochodowych do przewozu gazów, paliw, materiałów żrących, materiałów

sypkich

• Naprawę drezyn, pługów odśnieżnych, dźwigów i innych maszyn torowych

• Malowanie wagonów, lokomotyw, konstrukcji przemysłowych

• Remonty silników spalinowych

• Naprawę lokomotyw



ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 550
43-340 Kozy k. Bielska-Białej

Tel. 33 827 80 00

E-mail: anga@anga.com.pl
www.anga.com.pl

Profil działalności firmy
ANGA jest prywatną polską firmą, utworzoną w 1981 roku, zatrudniającą 110 osób.
Projektujemy i produkujemy pełną gamę uszczelnień mechanicznych czołowych używanych
w pompach, mieszalnikach, wentylatorach i sprężarkach. Oferujemy także instalacje
pomocnicze, części zamienne, wersje specjalne oraz służymy doradztwem. Wykorzystujemy
nowoczesne metody projektowania, produkcji i organizacji pracy (ISO 9001/14001). Nasze
uszczelnienia objęte są polską oraz zagraniczną ochroną patentową. Nasi klienci to producenci
OEM, użytkownicy końcowi i firmy remontowe z branży chemicznej, energetycznej, spożywczej,
wodno-kanalizacyjnej i innych. Eksportujemy nasze uszczelnienia do 35 krajów.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunku budowa maszyn i pokrewne.
Wymagana jest dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość oprogramowania CAD
(najlepiej AutoCAD, Inventor), dobra znajomość języka obcego, przy czym znajomość języka
rosyjskiego będzie znaczącym atutem. Kandydaci powinni być gotowi do przeniesienia się
do Bielska-Białej oraz być gotowi na częste wyjazdy (do klientów, także zagranicznych,
na konferencje itd.)

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Obecnie poszukujemy pracownika do sekcji Technicznej Obsługi Rynku (TOR), który będzie
zajmował się doradztwem klientom i handlowcom w zakresie doboru uszczelnień
mechanicznych i instalacji pomocniczych. Pracownik TOR musi być gotowy na wyjazdy krajowe
i zagraniczne związane z prezentacjami u klientów, pomiarami i rozruchami urządzeń
i konferencjami.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Etapy rekrutacji:
1. Przesłanie CV i listu motywacyjnego (format PDF, e-mailem)
2. Analiza CV
3. Spotkanie w firmie ANGA
4. Drugie spotkanie w firmie ANGA
5. Propozycja pracy

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
CV można wysyłać na adres anga@anga.com.pl, podając w temacie: “Targi PK – Pracownik
TOR”. Osoba do kontaktu: Jacek Weigel

Plany rekrutacyjne
Firma ANGA co roku poszukuje absolwentów studiów technicznych, najlepiej kierunku budowa
maszyn i pokrewne na stanowiska w działach technicznych. Osoby zainteresowane mogą
przesłać swoje CV w formie elektronicznej na adres anga@anga.com.pl.

Miejsce pracy
Kozy koło Bielska-Białej, woj, śląskie





Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

henkel.polska@pl.henkel.com

www.henkel.pl

Profil działalności firmy

Henkel oferuje na całym świecie wiodące marki i technologie w trzech obszarach biznesowych:
Środków Piorących i Czystości, Kosmetyki pielęgnacyjne i zapachowe oraz Klejów i Technologii.
W Henklu wiemy, że za sukcesem firmy stoją ludzie. Doceniamy naszych pracowników,
stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy wyniki. W Henkel Polska zatrudnionych jest ponad
1100 osób. To zespół ambitnych ludzi, dla których praca jest pasją.

Wymagania stawiane kandydatom

• Umiejętności komunikacyjne pozwalające na efektywne współdziałanie zespołowe
• Umiejętność korzystania z pakietu Microsoft Office
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Studenci ostatnich lat lub absolwenci
• Kierunek studiów uzależniony od działu oraz obszaru działalności firmy

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Firma oferuje praktyki/staże.
Terminy rekrutacji uzależnione są od wolnych miejsc.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Aplikacja na stronie www.henkel.pl w zakładce kariera lub udział w konkursie Henkel
Innovation Challenge, poprzez rejestrację dwuosobowych grup na stronie
www.henkelchallenge.com oraz przedstawienie produktu i technologii, która może służyć
konsumentom w 2050r.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Sylwia Madej, Sylwia.madej@pl.henkel.com

Miejsce pracy

Warszawa lub jedna z dziesięciu lokacji firmy



ABB Sp. z o.o.

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Tel.: +48 22 22 02 000

rekrutacja.isdc@pl.abb.com

rekrutacja.crc@pl.abb.com
www.abb.pl/kariera

www.abb.pl

Profil działalności firmy

ABB jest firmą przemysłową o globalnym zasięgu, liderem w technologiach dla energetyki
i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej
zwiększyć swoją efektywność przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko.
Liczba pracowników: Świat: 145 000, Polska: 3000.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy studentów, doktorantów i absolwentów kierunków związanych informatyką,
mechaniką, elektryką, automatyką, inżynierią materiałową i kierunków pokrewnych.
Od studentów wymagamy dyspozycyjności min. 20 godzin tygodniowo.
Poszukujemy osób chcących rozwijać się i zdobywać wiedzę, zorientowanych na cel, gotowych
do pracy w międzynarodowym środowisku, znających język angielski i ceniących sobie pracę
zarówno zespołową jak i indywidualną.
Szczegółowe wymagania zależą od profilu stanowiska.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Co roku przyjmujemy na praktykę ok. 60 studentów. Najczęściej w okresie letnim (od lipca
do września). Przeciętnie praktyka studencka trwa cztery tygodnie, ale istnieje możliwość jej
przedłużenia i wiele osób z tego korzysta.
Nasze krakowskie centra: Korporacyjne Centrum Badawcze (CRC) oraz Centrum Systemów
Informatycznych (ISDC) dają możliwość całorocznego zgłaszania się i odbywania staży
lub praktyk. Wystarczy przesłać swoją aplikację pod wskazany adres określając specjalizację
stażu lub praktyki.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pracą/stażem/praktyką prosimy o aplikowanie za pośrednictwem naszej
strony internetowej na wybrane stanowisko www.abb.pl/kariera
Wybrani kandydaci na staże zapraszani są na spotkanie rekrutacyjne, w trakcie którego
sprawdzana jest ich wiedza, umiejętności techniczne, znajomość języka angielskiego.
Informację o wyniku rekrutacji przekazujemy w ciągu ok. dwóch tygodni.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Rekrutację do krakowskich lokalizacji firmy ABB prowadzi wewnętrzne Centrum Rekrutacji ABB.

Miejsce pracy

Osoby zainteresowane pracą w Krakowie mogą aplikować do:
- Centrum Systemów Informatycznych (ISDC)
- Korporacyjnego Centrum Badawczego (CRC)
Pozostałe lokalizacje w Polsce, do których poszukujemy Pracowników, to: Łódź, Aleksandrów
Łódzki, Przasnysz, Wrocław, Warszawa.





Air Liquide Global Engineering & Construction Solutions
Poland (Lurgi S.A.)

ul. Mogilska 41,31-545 Kraków
EC.Krakow@airliquide.com
www.engineering-solutions.airliquide.com

Profil działalności firmy
Air Liquide Global Engineering & Construction Solutions Poland (Lurgi S.A.) jest najlepszym
wyborem w zakresie projektowania i budowy instalacji oraz towarzyszącej infrastruktury dla
wiodących technologii na całym świecie. Opierając się na latach doświadczeń, jako światowy

lider w branży gazów dla przemysłu petrochemicznego, medycznego i ochrony środowiska,
Air Liquide opracowuje kreatywne, bezpieczne, wiarygodne i konkurencyjne rozwiązania dla

swoich klientów.
Wchodząc w skład Grupy Air Liquide od 2007 roku, technologie Lurgi są globalnym
wyznacznikiem dla inżynierii procesowej i budowy obiektów przemysłowych. W oparciu

o technologie gazów syntezowych, wytwarzania wodoru i czystej konwersji dla przemysłu
paliwowego i chemicznego, portfolio technologii Lurgi zawiera innowacyjne rozwiązania,

które umożliwiają działanie przyjaznych środowisku instalacji przy zastosowaniu ekologicznie
czystych i energooszczędnych procesów produkcyjnych. Liczba pracowników: 300 osób.

Wymagania stawiane kandydatom
· wykształcenie wyższe kierunkowe (głównie inżynieria chemiczna i procesowa,

mechanika, automatyka, elektrotechnika, budownictwo)

· ogólna wiedza techniczna

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego

· mile widziana znajomość programów wspomagających projektowanie

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy, a także
praktyki studenckie. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej www.engineering-
solutions.airliquide.com w zakładce „Talents” oraz na portalach rekrutacyjnych.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Otrzymane aplikacje są analizowane pod kątem wymagań określonych w ofercie pracy.
Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczy

specjalista zajmujący się rekrutacją oraz przyszły przełożony. Ostatnim etapem jest
informacja zwrotna na temat wyników procesu rekrutacji. Osoby zainteresowane pracą
prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Dział Personalny, e-mail: rekrutacja@lurgi.pl

Plany rekrutacyjne
Jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem najlepszych specjalistów bądź absolwentów
w branżach zgodnych z naszą działalnością, legitymujących się bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego.

Miejsce pracy Kraków

Informacje dodatkowe
Oferujemy ciekawą pracę w międzynarodowej firmie, system szkoleń zarówno w kraju jak
i za granicą, możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami z ca łego świata, pracę
z wykorzystaniem najnowszych narzędzi projektowych, bogaty pakiet świadczeń socjalnych.



Do Grupy Air Liquide należy również firma:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

ul. J.Conrada 63,
31-357 Kraków

http://www.pl.airliquide.com

Profil działalności

Produkcja i dystrybucja gazów technicznych i medycznych oraz sprzedaż powiązanych

rozwiązań i usług.
Liczba pracowników: 350.

Wymagania stawiane pracownikom

· absolwenci studiów inżynierskich lub ekonomicznych

· dobra znajomość języka angielskiego

· nastawienie na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych

Typy oferty

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, a także organizujemy 6-miesięczne staże

dla absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów II stopnia.

Wymagane dokumenty

CV ze zdjęciem i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Dział Personalny Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul.J.Conrada 63, 31-357 Kraków
e-mail: rekrutacja@airliquide.com

Plany rekrutacyjne

Rekrutacje odbywają się przez cały rok, w zależności od potrzeb.
Aktualne oferty publikowane są na naszej stronie internetowej: www.pl.airliquide.com

Miejsce pracy

Kraków, Dąbrowa Górnicza lub inne nasze lokalizacje na terenie Polski: Poznań, Puławy,
Białystok, Gdynia.



ArcelorMittal Poland

Al. Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

T: (32) 776 66 66

www.arcelormittal.com/poland/

Profil działalności firmy

Jesteśmy częścią grupy ArcelorMittal – światowego stalowego giganta – i największym
producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 10 tysięcy pracowników w sześciu
oddziałach w województwie śląskim, małopolskim i opolskim. Produkujemy szeroki wachlarz
wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in.
budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom
zmodernizowaliśmy krajowy sektor hutniczy i dziś możemy pochwalić się największą koksownią
oraz najbardziej zaawansowaną technologicznie walcownią w Europie.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Studentom umożliwiamy odbycie praktyk w wybranym oddziale firmy oraz zachęcamy
do aktywnego udziału w Programie Edukacyjnym ZainSTALuj się. Znajdź i rozwijaj z nami swoją
mocną stronę. Więcej na www.zainSTALujsie.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji

kariera@arcelormittal.com
zainstalujcie@arcelormittal.com

Miejsce pracy

Oddziały ArcelorMittal Poland: Dąbrowa Górnicza, Kraków, Sosnowiec, Chorzów, Zdzieszowice,
Świętochłowice

Dodatkowe informacje

KONKURS!
Wejdź na www.zainSTALujsie.pl, weź udział w konkursie i pokaż nam, co jest Twoją mocną
stroną. Masz niebanalne hobby, niekonwencjonalne umiejętności? Pochwal się i zdobądź
nagrody. Na zgłoszenia czekamy do 14 listopada!





Business Consulting Center Sp. z o. o.

Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
Tel. 61 827 70 00
kariera@bcc.com.pl
www. bcc.com.pl/kariera

Profil działalności firmy

BCC na rynku istnieje od 1995 roku. Jesteśmy niezależną firmą konsultingową, specjalizującą
się w usługach związanych z systemami SAP i w outsourcingu IT. SAP AG to największy
światowy producent oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwami, a BCC

jest największym polskim partnerem SAP - w zakresie wdrożeń, rozwoju i serwisu SAP. Nasze
supernowoczesne Centrum Outsourcingowe zapewnia natomiast kompleksową obsługę
utrzymania środowiska IT. Zatrudniamy ponad 200 osób, w tym ok. 180 konsultantów SAP

(to największy zespół SAP w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej i Wschodniej).

Wymagania stawiane kandydatom

Oczekiwania: • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym (student

lub osoba bezpośrednio po studiach), • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
• komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole i dzielenia się wiedzą, • terminowość,
rzetelność i samodzielność w wykonaniu powierzonych zadań, • prawo jazdy kat. B.

Poczucie humoru i szczery uśmiech stanowią ogromny atut!

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi na naszej stronie

i składanie aplikacji poprzez formularz rekrutacyjny online (www.bcc.com.pl/kariera).
Program stażowy dla studentów i absolwentów trwa w miesiącach wakacyjnych, tj. od maja

do września.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Stosujemy różnorodne oraz wieloetapowe metody diagnostyczne, aby jak najlepiej poznać
osoby, które do nas aplikują – pod kątem posiadanego doświadczenia oraz kompetencji
zawodowych. Wierzymy, że osobowość i dobre dopasowanie do zespołu są tak samo ważne jak
kwalifikacje merytoryczne.

Podczas rekrutacji stosujemy wybrane 2-3 etapy spośród metod: • wywiad telefoniczny,
• rozmowa kwalifikacyjna, • prezentacja, • case-study, • test znajomości języka obcego, • testy

psychologiczne
Prosimy o aplikowanie poprzez formularz rekrutacyjny online.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Anna Obuchowicz (anna.obuchowicz@externalservices.pl)

Agata Bauza (agata.bauza@externalservices.pl)

Plany rekrutacyjne

Zgodnie ze strategią "BCC+international" zakładamy otwarcie kilku oddziałów zagranicznych

(pierwszy w Niemczech – zosta ł już otwarty) oraz znaczne zwiększenie zespołu konsultantów.

Miejsce pracy

Siedziba BCC znajduje się w Złotnikach k. Poznania. Ponadto posiadamy biura w Krakowie,

Warszawie, Bydgoszczy i Monachium.



Nokia Solutions and Networks

Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland
recruitment.wroclaw@nsn.com
recruitment.krakow@nsn.com

Profil działalności firmy
Nokia Solutions and Networks to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji
szerokopasmowej w sieciach komórkowych. Działamy w czołówce każdej generacji technologi i

mobilnych, od pierwszego połączenia nawiązanego w sieci GSM po pierwsze połączenie w sieci
LTE. Jesteśmy obecni w 150 krajach i zatrudniamy ponad 50 000 pracowników.
Tworzymy najbardziej wydajne sieci komórkowe na świecie, dostarczamy wiedzę umożliwiającą
maksymalne zwiększenie ich wartości oraz usługi, dzięki którym wszystkie te elementy
perfekcyjnie ze sobą współpracują.

Wymagania stawiane kandydatom
Szczegółowe wymagania zależą od profilu stanowiska. Aktualne oferty pracy znajdują się
na stronie: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Kandydatów zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę. Rekrutacja na stanowiska etatowe

prowadzona jest przez cały rok. Staże i praktyki odbywają się przez ca ły rok.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Aplikacja na wybraną ofertę dostępną na stronie: www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland
Telefoniczna weryfikacja aplikacji.

Test z zakresu programowania w danym języku, testowania oprogramowania, wiedzy
telekomunikacyjnej (opcjonalnie).

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna – telefoniczna lub bezpośrednia.
Druga rozmowa kwalifikacyjna – bezpośrednia (opcjonalnie)
Informacja zwrotna / złożenie oferty.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
Zespół Rekrutacji Wrocław, recruitment.wroclaw@nsn.com, + 48 784 983 956
Zespół Rekrutacji Kraków, recruitment.kraków@nsn.com
www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland

Plany rekrutacyjne
Poszukujemy osób swobodnie komunikujących się w języku angielskim, posiadających
kompetencje techniczne pod różne profile stanowisk: • programistów C++/ Java/ DSP/

Embedded/ WEB, • testerów systemów i aplikacji, • integratorów dla stacji bazowych,
• inżynierów wsparcia technicznego, • architektów aplikacji i systemów, • inżynierów
telekomunikacji.

Miejsce pracy

Europejskie Centrum

Oprogramowania i Inżynierii
we Wrocławiu

ul. Strzegomska 36, Wrocław

ul. Gen. Józefa Bema 2, Wrocław

Centrum Badawczo-

Rozwojowe w Krakowie

ul. Bobrzyńskiego 46, Kraków

Siedziba spółki

ul. Domaniewska 39
A Warszawa





Comarch SA

al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
tel. 12 646 10 00
info@comarch.pl
www.comarch.pl

Profil działalności firmy

Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT. Nasza

Grupa Kapitałowa skupia 8 oddziałów w Polsce oraz kilkanaście zagranicznych zlokalizowanych
przede wszystkim na terenie Europy. Łącznie zatrudniamy ponad 3700 pracowników:

programistów, informatyków i ekonomistów – absolwentów najlepszych uczelni polskich
i zagranicznych.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy pracowników będącymi absolwentami lub studentami ostatnich lat studiów
(preferowana dyspozycyjność: 3/5 etatu) kierunków informatycznych i pokrewnych.
Na większość stanowisk nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Wiedzę kandydatów

badamy podczas testów kwalifikacyjnych.
Obecnie poszukiwani są m.in.: • programiści (Java, Bazy Danych, .Net, Android, C++ itp.),

• inżynierowie systemowi, • analitycy, • testerzy, • konsultanci

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Rekrutacja do pracy na większość stanowisk ma charakter ciągły i trwa przez cały rok.
W okresie wakacji organizujemy największy w Polsce program stażowy w branży IT, w którym

udział bierze ponad 300 studentów z najlepszych uczelni w Polsce. Aplikacje można składać
w okresie luty – kwiecień, decydującym o przyjęciu na staż czynnikiem jest wynik testu

kwalifikacyjnego z wybranych przez siebie technologii (JAVA, Bazy Danych, C++, .Net)
lub dedykowanych zagadnień dla stażu inżynier systemowy oraz embedded.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Wysłanie formularza rekrutacyjnego jest pierwszym etapem procesu rekrutacji. Osoby, które
ubiegają się o stanowiska informatyczne, wypełniły formularz rekrutacyjny i zostały
zakwalifikowane do kolejnych etapów procesu rekrutacji, otrzymają zaproszenie na test
z wiedzy dziedzinowej. Pozytywny wynik testu skutkuje zaproszeniem na rozmowę
kwalifikacyjną, na której omówiona zostanie nie tylko specyfika pracy czy wymagania

na poszczególnych stanowiskach, ale także oczekiwania i możliwości rozwoju kandydata.

Osoby aplikujące na stanowiska inne niż informatyczne po pozytywnej weryfikacji aplikacji

internetowej zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne z menedżerami prowadzącymi
rekrutacje w dziale, do którego kandydat ubiega się o pracę.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Zespół rekrutacyjny praca@comarch.pl

Miejsce pracy

Kraków, Gliwice, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław





Capgemini Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

praca.pl@capgemini.com
http://www.upgradeyourcareer.pl/

Profil działalności firmy
Capgemini to przede wszystkim różnorodność. Możesz razem z nami tworzyć
najnowocześniejsze rozwiązania dla wielu branż i korzystać ze wsparcia zespołów ekspertów
o niezwykle szerokim zakresie kompetencji - od międzynarodowych procesów biznesowych
aż do zaawansowanych systemów IT.

Jaki jest wspólny mianownik dla tej dynamicznej społeczności? To przede wszystkim wiedza
i możliwości - Capgemini to firma posiadająca 46 lat doświadczenia w biznesie, nasze oddziały
zlokalizowane są w blisko 40 krajach, pracuje w nich łącznie 125 000 pracowników!
Nasze doświadczenie i zasięg wymaga, aby wszystko co robimy stało na najwyższym poziomie.
Dostęp do świata Capgemini da Ci zupełnie nowe spojrzenie na Twoją karierę.

Wymagania stawiane kandydatom
Capgemini tworzy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, o unikalnym
potencjale twórczym i pasji do podejmowania nowych wyzwań. Poszukujemy osób
ze zdolnościami analitycznymi i interpersonalnymi, które potrafią pracować w zespole i chcą
rozwijać się w obszarze: IT, obsługi klienta, finansów, operacji bankowych, HR, marketingu
lub zarządzania. Każde z oferowanych przez nas stanowisk wymaga znajomości języka

angielskiego lub innego języka obcego. Zatrudniamy studentów i absolwentów wszystkich
kierunków; preferowane są specjalności techniczne, informatyczne, lingwistyczne
oraz ekonomiczne.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Oferujemy zarówno pracę jak i praktyki.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów:
1. Aplikacja on-line lub przesłanie CV na adres: praca.pl@capgemini.com

2. Testy kwalifikacyjne (na wybrane stanowiska)

3. Rozmowa z przedstawicielem działu HR
4. Rozmowa merytoryczna z menedżerem działu

Jeśli interesuje Cię wspó łpraca z nami, prosimy o zapoznanie się z naszymi obecnymi ofertami
pracy zamieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz złożenie aplikacji.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację praca.pl@capgemini.com

Plany rekrutacyjne
W tym roku do naszych nowo powstających zespołów planujemy zatrudnić od 300 do 500
pracowników.

Miejsce pracy Kraków, Katowice, Opole

Informacje dodatkowe
Wszystkich zainteresowanych pracą, praktykami lub stażem zachęcamy do przesyłania aplikacji .

Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: http://www.upgradeyourcareer.pl/





WSK „PZL - Rzeszów” S.A.

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Tel.: +48 (17) 854 79 87

Fax: +48 (17) 866 73 76

rekrutacja@wskrz.com
www.wskrz.com

Profil działalności firmy

WSK „PZL-Rzeszów” S.A. to największa na Podkarpaciu firma branży lotniczej. To światowej
klasy producent napędów lotniczych, lider wdrażania nowych technologii i skomplikowanych
konstrukcji. Firma od 2002 roku stanowi część korporacji United Technologies, która w Polsce
zatrudnia prawie 10 000 pracowników, w tym 4000 w Rzeszowie

Wymagania stawiane kandydatom

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość z firmą, która kieruje się takimi wartościami jak szacunek,
uczciwość, praca zespołowa oraz otwartość na zmiany…
Jeśli jesteś pasjonatem i chcesz dzielić tę pasję z innymi …
Jeśli jeszcze studiujesz, ale chciałbyś zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe...
A może już jesteś doświadczonym inżynierem lub specjalistą? Jeśli dobrze posługujesz się
językiem angielskim...
Zapraszamy Cię do naszego zespołu!

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Praktyki, staże - Wspieramy i zachęcamy uczniów szkół średnich i studentów do zdobycia
pierwszych doświadczeń zawodowych. Prowadzimy całoroczny nabór osób, które mogą
odbywać praktyki. Studentom i absolwentom oferujemy staże studenckie i absolwenckie.
Dla najlepszych stażystów przygotowujemy ofertę zatrudnienia.

Praca - Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i przesłania CV, listu motywacyjnego
w języku polskim i angielskim, dyplomu lub świadectwa na adres: rekrutacja@wskrz.com

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim, dyplom ukończenia studiów lub szkoły
średniej.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Rekrutacja, Staże, Praktyki: Lucyna Komaniecka-Wyskiel, tel. 017 8667377
Paulina Szela, tel. 017 8665707
Kinga Panas, tel. 017 8546306

Plany rekrutacyjne

Obszary, w których obecnie prowadzimy procesy rekrutacyjne to m.in. konstrukcja, technologia,
inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria materiałowa, jakość, stanowiska finansowe
i zakupowe. Zatrudnienie znajdą również operatorzy maszyn konwencjonalnych oraz maszyn
sterowanych numerycznie.

Miejsce pracy

Rzeszów



Philip Morris International

Al. Jana Pawła II 196
31-982 Kraków

www.pmicareers.pl

Profil działalności firmy

Reprezentujemy polskie spółki wchodzące w skład grupy spółek Philip Morris International Inc.
(PMI), wiodącej, międzynarodowej firmy tytoniowej produkującej siedem z 15 najbardziej
liczących się na rynku marek papierosów na świecie oraz sprzedającej swoje produkty
na rynkach około 180 krajów.
Jesteśmy największym producentem i pracodawcą na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce.
Zatrudniamy prawie 3000 pracowników różnych narodowości, o wszechstronnym
doświadczeniu. Z naszych biur i fabryk zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie i Leżajsku
oraz centrów dystrybucji na terenie całego kraju zarządzamy kluczowymi funkcjami dla naszego
biznesu.

Wymagania stawiane kandydatom

Rok studiów: absolwenci lub studenci IV/V roku
Kierunek studiów: IT/ Mechanika/ Elektronika/ Zarządzanie/ Finanse/ Ekonomia
Języki obce: znajomość języka angielskiego, znajomość innego obcego języka będzie atutem

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Oferujemy zarówno staże jak i pracę. Rekrutacja trwa cały rok.
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie: www.pmicareers.pl

Miejsce pracy

Spółki:

• Philip Morris Polska S.A.
• Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
• Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o.
• PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe

Oferujemy:

• Płatne staże
• Pracę w międzynarodowym środowisku
• Wielokulturowe doświadczenie w zespole ekspertów
• Możliwość nauki od najlepszych
• Możliwość uczestniczenia w programie on-boardingowym oraz wielu szkoleniach
• Szansę by zobaczyć jak wygląda dynamiczne środowisko korporacji





MTU Aero Engines Polska Sp z o. o.

Tajęcina 108, 36-002 Jasionka
HR.MTUPOLSKA@mtupolska.com
www.mtu.de
www.mtu-polska.com

Profil działalności firmy
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. to najmłodszy oddział międzynarodowej grupy MTU Aero

Engines AG. Specjalistyczny ośrodek w Dolinie Lotniczej. Firma zatrudnia w Polsce 500
pracowników, a ponad 7 000 na świecie. Działalność zakładu w Polsce obejmuje: produkcję
nowych części silników lotniczych, naprawy i remonty oraz montaż modułów turbin niskiego

ciśnienia, a także prace inżynieryjne w centrum badawczo-rozwojowym.

Wymagania stawiane kandydatom
Zapraszamy do wspó łpracy absolwentów, jak i wysokiej klasy specjalistów.

Szczegółowe wymagania względem kandydatów są publikowane na naszej stronie internetowej:
www.mtu-polska.com w zakładce: Aktualne oferty pracy.

Prowadzimy także programy staży studenckich (min. 6 miesięczne).

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Oferujemy staże zawodowe dla studentów i miejsca pracy dla absolwentów i doświadczonych

kandydatów. Do aplikowania zapraszamy w sposób ciągły, a procesy rekrutacji rozpoczynamy w
ramach zapotrzebowania, ogłaszanego na stronie internetowej.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacji w MTU Polska obejmuje następujące etapy:
• Złożenie aplikacji

• Rozmowa telefoniczna
• Rozmowa kwalifikacyjna
• Informacja zwrotna

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) zarówno
w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, jak i wtedy, gdy wakat nie zosta ł jeszcze ogłoszony.

Każda aplikacja zostaje wprowadzona do wewnętrznej bazy danych, z której korzystamy
w pierwszej kolejności, gdy pojawia się wolne stanowisko pracy. Na tym etapie kontaktujemy się
tylko z kandydatami, których chcemy zaprosić na rozmowy kwalifikacyjne.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
Paulina Buka ła, Justyna Cieślak-Pyzik, HR.MTUPOLSKA@mtupolska.com

Plany rekrutacyjne
Firma MTU AE Polska planuje zatrudnienie kolejnych 250 pracowników w związku z rozbudową
swojego zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa. Produkcja w nowej części powinna ruszyć pod

koniec 2014 roku.

Miejsce pracy
MTU Aero Engines Polska Sp z o.o.

Tajęcina 108, 36-002 Jasionka

Informacje dodatkowe
Firma prowadzi długoterminową politykę zatrudnienia, oferując zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, zajęcia językowe, prywatny pakiet medyczny

i dofinansowanie do sto łówki.





Samsung R&D Institute Poland

Quattro Business Park
ul. Bora - Komorowskiego 25
http://rd.samsung.pl/
praca.rd@samsung.com.pl

Profil działalności firmy

Samsung R&D Insititute to jedno z najszybciej rozwijających się placówek tego typu w Europie.
Nasza historia sięga roku 2000, kiedy to zaczynaliśmy od jednego działu zajmującego się
rozwojem systemów dla odbiorników cyfrowej telewizji satelitarnej, kablowej oraz naziemnej.
Dziś, po 13 latach istnienia, wciąż prężnie się rozwijamy, a nasze działania koncentrują się
wokół technologii mobilnych, dekoderów telewizji cyfrowej, zaawansowanych telewizorów
cyfrowych oraz testowania urządzeń i systemów informatycznych.

Wymagania stawiane kandydatom

Od osób, które pragną dołączyć do nas, oczekujemy:
· Wiedzy i potencjału rozwojowego w dziedzinie związanej z konkretnym stanowiskiem

· Znajomości języka angielskiego
· Umiejętności efektywnej pracy zespołowej

· Otwartości na zmiany i chęci nieustannego rozwoju zawodowego.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Oferujemy pracę na pełny etat lub na 4/5 etatu.

W przyszłości planujemy uruchomienie programu praktyk i staży.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Siłą Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Polska są ludzie. Zatrudniamy wysoce
wykwalifikowanych specjalistów, a ich liczba wciąż rośnie. Nasz nowy oddział w Krakowie

będzie zajmował się tworzeniem oprogramowania do infrastruktury sieci LTE dla europejskich
Klientów. Jeśli zainteresuje Cię nasza oferta, aplikuj przysyłając do nas CV w języku angielskim,
przez stronę internetową: http://rd.samsung.pl

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Urszula Pawlik; u.pawlik@samsung.com, praca.rd@samsung.com.pl

Plany rekrutacyjne

Nasze centrum badawcze cechuje olbrzymia dynamika rozwoju, dlatego też nieustannie
szukamy najlepszych inżynierów i specjalistów z zakresu naszych badań.

Miejsce pracy Kraków, Quattro Business Park, ul. Bora - Komorowskiego 25





HSBC Service Delivery Sp. z o. o.

ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów

Tel: 12 399 30 01

hr.krakow.pl@hsbc.com

http://www.hsbc.pl/1/2/pol/pl/business

Company profile:

HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. is a member of the HSBC Group, one of the largest
banking and financial services organizations in the world. Together with wide range of branches
all over the world HSBC provides a comprehensive range of financial services to around
100 million customers.

HSBC Global Service Delivery anticipates and understands the needs of its customers, and
offers receptive, responsive and prompt services, which enable the HSBC Group to build
profitable long-term partnerships with its customers.
At HSBC Global Service Delivery, we believe in reinforcing a work culture which makes it the
best place to work.

We strongly believe that people are our biggest asset and our true transformation agents who
will continue to take the organisation to the next level.

Our people strategy is based on the four key aspects:
- Talent acquisition & retention
- Performance & rewards
- Service Excellence
- Leadership development, employee communication and education.

Job requirements

We are now looking for talented individuals, with knowledge of foreign languages, to join our
operations in the Group Service Center at Krakow, and take ownership to deliver seamless,
world-class service to our customers across the globe, and across different lines of businesses.

Person responsible for recruitment

If you are interested in exploring available opportunities with us, please send your updated CV to
hr.krakow.pl@hsbc.com

Location

Kraków/Zabierzów







CH2M HILL Polska Ltd Sp. z o.o.

ul. Podgórska 34
31-536 Kraków

Tel: +48 (0)12 376 55 00

Fax: +48 (0)12 376 56 00

Profil działalności firmy

CH2M HILL jest globalnym liderem w doradztwie, projektowaniu, budownictwie, zarządzaniu
projektami i operacjami dla klientów państwowych i prywatnych. Jesteśmy obecni we wszystkich
obszarach infrastruktury: od projektów miast o zrównoważonym rozwoju, poprzez budownictwo
przemysłowe i transportowe, gospodarkę wodno-ściekową, energetykę konwencjonalną
i jądrową, po inżynierię środowiska. W Polsce zatrudniamy ponad 300 pracowników.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji

Oferujemy praktyki studenckie i staże (płatne), umowy zlecenie.
Rekrutacja zależnie od potrzeb projektowych: przez cały rok.
Najlepszym absolwentom oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Rozmowa pre-kwalifikująca (telefoniczna) oraz spotkanie z managerem działu w firmie.
Większość stanowisk wymaga przynajmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
Podstawowe wymagane dokumenty: CV w języku angielskim i polskim. Mile widziane przykłady
wykonanych projektów oraz listy referencyjne.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację

Patrycja Langer – Starszy Rekruter, patrycja.langer@ch2m.pl
Joanna Sosnowska – Rekruter, joanna.sosnowska@ch2m.pl

Plany rekrutacyjne

Dział Wodny – Kraków (min. hydrotechnicy, specjaliści ds. budowy oczyszczalni ścieków).
Dział Transportu – Warszawa (min. projektanci dróg i autostrad).
Prowadzimy również wiele projektów rekrutacyjnych dla działów administracyjnych (IT, HR,
zakupy, księgowość i finanse).
Stale poszukujemy inżynierów automatyków oraz inżynierów ds. projektowania orurowania
przemysłowego.

Miejsce pracy Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk

Dodatkowe informacje

CH2M HILL oferuje nie tylko konkurencyjne zarobki, ale również atrakcyjny pakiet świadczeń
dodatkowych obejmujący:

• prywatną opiekę zdrowotną dla pracowników i ich rodzin

• ubezpieczenie na życie

• dofinansowanie karty MultiSport

• kurs języka angielskiego

• dofinansowanie dalszego kształcenia

• możliwość zakupu akcji firmy





EDF Polska S.A.

ul. Złota 59 (budynek Skylight)

00-120 Warszawa

tel.: (22) 55 65 300
faks: (22) 55 65 320

www.edf.pl

Profil działalności firmy
Grupa EDF jest trzecim, co do wielkości producentem energii w Polsce, posiada 10% udziału
w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego, zatrudnia 3400 pracowników
w całym kraju. EDF jest obecna w Polsce od 15 lat i prowadzi działalność w Polsce
za pośrednictwem 8 spółek, w tym 6 zakładów produkcyjnych, spółki dostarczającej paliwa (EDF
Paliwa), spółki obrotu energią (EDF Energia), Centrum Usług Wspólnych oraz oddziału
w Warszawie koordynującego działania operacyjne. EDF jest również największym w Europie
wytwórcą energii elektrycznej, operatorem elektrowni jądrowych, konwencjonalnych
oraz odnawialnych.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy osób wytrwale dążących do celu, dbających o relacje i dobrą współpracę.
Oczekujemy od pracowników inicjatywy, otwartości na zmiany i poszukiwania nowych
rozwiązań. Doceniamy tych, którzy rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Czasami
musimy zmagać się przeciwnościami, dlatego w naszym zespole muszą być osób
zdeterminowanych. Lubimy pracować w przyjaznym miejscu i chcemy się otaczać ludźmi, którzy
dbają o dobrą atmosferę.

Typy ofert oraz terminy rekrutacji
Wszystkie aktualne ofert pracy i praktyk dostępne są na stronie www.edf.pl oraz na portalach
rekrutacyjnych. Zachęcamy również do złożenia aplikacji ogólnej w zakładce Praca na naszej
stornie internetowej.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
1. Aplikacja on-line

Aplikując do nas należy uzupełnić formularz, załączyć CV oraz list motywacyjny. Te informacje
są dla nas istotnym źródłem informacji o przebiegu Twojej kariery, zrealizowanych projektach,
umiejętnościach i kwalifikacjach. Każda aplikacja jest weryfikowana przez Zespół Rekrutacyjny
EDF.

2. Rozmowy kwalifikacyjne
Jeśli Twoja aplikacja zostanie oceniona pozytywnie, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
Każdy proces rekrutacji obejmuje, co najmniej 2 spotkania. Oceniamy kompetencje, wiedzę
merytoryczną oraz motywację do pracy na danym stanowisku.

3. Informacja o wyniku rekrutacji i decyzja o zatrudnieniu
Informację nt. procesu rekrutacji otrzymasz od nas drogą telefoniczną lub mailową bez względu
na jej wynik.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
Małgorzata Niedzielska, malgorzata.niedzielska@edf.pl
Małgorzata Rybicka, malgorzata.rybicka@edf.pl

Miejsce pracy
Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk, Rybnik, Wrocław, Zielona Góra











Infusion Development Poland Sp. z o. o.

ul. Lubicz 23A

31-503 Kraków

rekrutacja.krakow@infusion.com
www.infusion.com

Profile:

Infusion is a Microsoft Partner that applies emerging technologies to solve complex software
problems. Founded in New York City in 1998, Infusion today is a team of more than 500 people
in offices in New York, Toronto, Malta, London, Cracow, Wroclaw and Dubai. Infusion has deep
expertise in digital design, emerging and legacy technologies, Web portal development,
enterprise solutions and managed services. Our expertise extends across the major industries,
including retail, financial services, oil and gas, health and life sciences, entertainment,
hospitality, education, and public sector.

Job requirements

If you have a strong passion for Microsoft technologies, you read up on it in your spare time and
have personal projects on the go, Infusion is the place for you. If you speak English and have in
depth knowledge of fundamentals in Java, C#, .Net, CSS, HTML and other Microsoft
technologies you are ideal candidate for Infusion.

Type of the offer

Infusion is hiring all year round to our offices in Cracow and Wroclaw. We offer mainly full time
permanent jobs, but we also have opportunities for graduates and students. The type of
openings we have are: .Net Developer, Java Developer, Front End Developer, Quality
Assurance Analyst, Android Developer, iOS Developer.

Recruitment process and required documents

The best way to apply to Infusion is to check our available openings and send CV in English
directly via our website.

Alternatively you can send your CV to rekrutacja.krakow@infusion.com
The recruitment process has few steps: phone interview, one or two technical interviews
and final conversation with Infusion Global Manager.

Person responsible for recruitment

Ewa Paduch, epaduch@infusion.com (recruitment for Krakow)
Marta Krawczyk, mkrawczyk@infusion.com (recruitment for Wroclaw)

Recruitment plans

Infusion is hiring to the offices in Cracow and Wroclaw. Currently we are looking for .Net
Developers and Java Developers to our team in Wroclaw, and .Net Developers, Java
Developers, Front End Developers, Quality Assurance Analysts, Android Developers, iOS
Developers to join our Krakow team.

Location of vacancies

Infusion is hiring to our two locations: Krakow, Wroclaw










