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Selvita S.A. 
 
ul. Bobrzyńskiego 14  
30-348 Kraków 
selvita@selvita.com 
www.selvita.com 
 

Profil działalności firmy  
Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową założoną w 2007 roku w Krakowie. Misją i główną 
działalnością Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, 
biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych i różnych gałęzi 
przemysłu, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów 
na rynek. W chwili obecnej Spółka zatrudnia ok. 200 pracowników. Misję realizujemy poprzez: 
ü Prowadzenie własnych projektów zmierzających do opracowania oryginalnych cząsteczek 

chemicznych o działaniu terapeutycznym 
ü Świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora chemicznego oraz biotechnologii 

i farmacji 
ü Tworzenie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych 

przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia 
ü Zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, 

wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji 
na rynek. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  

ü chęć pracy w Krakowie 
ü wykształcenie chemiczne/biologiczne 
ü doświadczenie międzynarodowe w branży farmaceutycznej lub biotechnologii 

farmaceutycznej, komercyjne lub akademickie 
ü gotowość do stałego pogłębiania wiedzy i ciągłego podejmowania nowych zadań 
ü motywacja do działania w branży medycznej i szacunek dla godności i życia człowieka 
ü perfekcjonizm, pracowitość i samodyscyplina 
ü przedsiębiorczość i zaradność 
ü uczciwość osobista i przejrzystość zasad działania 
ü udokumentowana wiedza i sukcesy naukowe 
ü umiejętność pracy w zespole. 

 

Typy ofert oraz terminy rekrutacji  
Praca na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie. Prowadzimy również programy 
stażowe. Prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem współpracy 
z Selvitą o kontaktowanie się z nami nie wcześniej niż 4 miesiące przed możliwością podjęcia 
pracy. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
Przy rekrutacji na stanowiska laboratoryjne przewiduje się jeden etap rekrutacji. Przy rekrutacji 
na stanowiska administracyjne rekrutacja składa się z dwóch etapów (test sprawdzający 
ogólną wiedzę i umiejętności oraz rozmowa rekrutacyjna). Kandydaci proszeni są 
o umieszczenie w komplecie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) informacji 
o temacie swojej pracy magisterskiej, oraz o odbytych stażach. Osoby aplikujące na stanowiska 
naukowe i laboratoryjne proszone są o umieszczenie listy znanych technik laboratoryjnych. 
Osoby z tytułem doktora proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych listy swoich 
publikacji naukowych. 

 

Osoby odpowiedzialne za rekrutację Natalia Góra natalia.gora@selvita.com 
 

Miejsce pracy Kraków 
 



Zamel Sp. z o.o. 
  
ul. Zielona 27 
43-200 Pszczyna 
http://zamel.pl/ 

 
Profil działalności firmy 

 
Firma ZAMEL jest wiodącym polskim producentem systemów powiadamiania (dzwonki, gongi, 
automatyka budynkowa, bezprzewodowe sterowanie automatyki budynkowej, systemy 
domofonowe, alarmy, systemy przywoławcze), a także producentem artykułów oświetleniowych 
w ramach Inteligentnego systemu oświetlenia komunikacyjnego LED. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 
ü wykształcenie wyższe elektroniczne  
ü doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów opartych na procesorach 8-bit 
ü umiejętność projektowania obwodów drukowanych, znajomość problemów kompatybilności 

elektro-magnetycznej 
ü dobra znajomość języka angielskiego  
ü dobra komunikatywność i umiejętność krytycznego myślenia  
ü umiejętność i chęć pracy w zespole 

 
Typy ofert 
 

Wybranym kandydatom proponujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Jesteśmy także otwarci na realizację praktyk studenckich i programów stażowych. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 

 
W pierwszym etapie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 
na adres firmy: rekrutacja@zamel.pl 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalimy z kandydatami telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna 
zwyczajowo odbywa się w siedzibie firmy, istnieje też możliwość przeprowadzenia rozmowy 
w formie telekonferencji 
W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZAMEL sp. z o.o. umieszczonych 
w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych 
rekrutacji”.  
ZAMEL sp. z o.o. jako administrator danych informuje, iż Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest 
obowiązkowe, natomiast w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach dobrowolne. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji Agnieszka Panic, rekrutacja@zamel.pl 

 
Plany rekrutacyjne 

 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: Konstruktor elektronik, Inżynier 
elektronik, Inżynier elektryk, Key account manager ds. Sieci DIY, Programista IOS, Android, PC 

 
Miejsce pracy siedziba firmy Zamel sp. z o.o. w Pszczynie 



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 pracowników, którzy rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. 
Czasami musimy zmagać się przeciwnościami, dlatego w naszym zespole muszą być ludzie 
zdeterminowani. Lubimy pracować w przyjaznym miejscu i chcemy się otaczać pracownikami, 
którzy dbają o dobrą atmosferę. 

 
Typy ofert 

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. Składanie aplikacji on-line 
Po wybraniu oferty, uzupełnij formularz on-line. Jest on dla nas istotnym źródłem informacji 
o przebiegu Twojej kariery, zrealizowanych projektach, umiejętnościach i kwalifikacjach. 
Każda aplikacja jest dokładnie weryfikowana przez specjalistów z Zespołu Rekrutacyjnego 
EDF. Na tym etapie, sprawdzamy, czy Twoje kwalifikacje i doświadczenie pasują 
do oczekiwań pracodawcy.   

2. Rozmowy kwalifikacyjne 
Jeśli Twoja aplikacja zostanie oceniona pozytywnie, zaprosimy Cię na rozmowę 
kwalifikacyjną. Każdy proces rekrutacji obejmuje, co najmniej 2 rozmowy rekrutacyjne. 
W całym procesie, zależy nam na zapewnieniu jak największej obiektywności. Oceniamy 
kompetencje, wiedzę merytoryczną oraz motywację do pracy na danym stanowisku. 

3. Informacja o wyniku rekrutacji i decyzja o zatrudnieniu 
Informację o wyniku procesu rekrutacji otrzymasz od Specjalisty ds. Rekrutacji drogą 
telefoniczną lub mailową.  
Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy Ci dyskrecję i zachowanie poufności. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji 

 

Małgorzata Rybicka, malgorzata.rybicka@edf.pl 
Barbara Pasieka, barbara.pasieka@edf.pl 

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





 

 
Woodward, Inc jest niezależną firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań  
w zakresie systemów sterujących dla rynków lotniczego i energetycznego. Oferowane przez nas innowacyjne systemykierowania 
przepływami, energią elektryczną oraz położeniem pomagają naszym Klientom oferować produkty przyjaźniejsze dla środowiska, 
bardziej niezawodne i wydajniejsze. Nasi Klienci to wiodący producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz końcowi 
użytkownicy ich produktów. Jesteśmy globalną korporacją, z siedzibą główną w Fort Collins w stanie Colorado  
w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy również notowani na Amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na technologicznym 
indeksie NASDAQ, pod symbolem WWD. 

 

 

W branży lotniczej obsługujemy rynki samolotów pasażerskich, 
biznesowych, śmigłowców i sektor zbrojeniowy. Nasze technologie 
lotnicze obejmują przede wszystkim systemy sterowania napędami 
stosowane we wszystkich typach samolotów napędzanych turbinami 
odrzutowymi. Dostarczamy także rozwiązania do kontroli ruchu  
i położenia w rozmaitych kluczowych systemach sterowania.  

 

 

 

W branży energetycznej oferujemy rozwiązania dla trzech 
głównych obszarów. Zapewniamy systemy kontroli  
dowszelkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną, 
zarówno odnawialną, jak i z paliw kopalnych. Dostarczamy 
systemy sterowania na potrzeby kontroli jakości,  dystrybucji  
i magazynowania energii we współczesnych i przyszłych 
sieciach energetycznych. Oferujemy również systemy tego 
typu używane w urządzeniach zasilających w sektorach 
wydobywania, dystrybucji, przetwarzania i konwersji energii  
w rozmaitych zastosowaniach.  
 

 

Mamy jasną wizję i realizujemy starannie zaplanowane długofalowe strategie. Posiadając Zakłady w czternastu krajach mamy 
możliwość szybko dostarczyć rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb naszych Klientów. 

Nasza wiodąca pozycja w zakresie rozwiązań dla kierowania i optymalizacji wykorzystania energii zbudowana jest na silnych 
fundamentach, sięgających powstania firmy w roku 1870. Działamy by realizować potrzeby naszych Klientów, kierując się naszą 
tradycją uczciwości, wartościami i zasadami zdefiniowanymi w naszej „Konstytucji”. 

 

 



WOODWARD POLAND SP. Z O.O. 

 

W Polsce działalność uruchomiliśmy w 2005 roku. W 2010 roku świętowaliśmy otwarcie własnego zakładu w Niepołomicach, 
koło Krakowa. Podczas uroczystego otwarcia Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tom Gendron podkreślał, 
że inwestycja w Niepołomicach wzmacnia globalną pozycję Woodward i otwiera drogę do dalszej ekspansji firmy 
na rozwijających się rynkach Europy Środkowej.  

Nasz zakład w Niepołomicach to: 

Zespół inżynierów specjalizujących się w projektowaniu i wsparciu produktowym 
w obszarach elektroniki, elektrotechniki, oprogramowania i mechaniki. Nasi 
inżynierowie realizują zadania blisko współpracując z kolegami i koleżankami  
z USA, Niemiec, Holandii, Japonii, Korei i innych krajów. 
 
Produkcjakonwerterów używanych w elektrowniach wiatrowych, szaf 
sterowniczychwykorzystywanedo regulowania pracy dużych spalinowych silników 
stacjonarnych i turbin gazowych, używanych jako napędy główne oraz pomocnicze 
(np. generatorów prądu, pomp, kompresorów okrętów). Produkujemy również 
sterowniki do silników stosowane w autobusach napędzanych gazem CNG, 
wózkach widłowych, golfowych i pojazdach wieloczynnościowych. Nasz Zakład 
wytwarza także sterowniki elektroniczne agregatów prądotwórczych, 
wielofunkcyjne przekaźniki zabezpieczeniowe i inne urządzenia elektroniczne 
na potrzeby energetyki. 
 
Zespół pozyskiwania dostawców zarówno dla naszych potrzeb, jak i również 
innych zakładów w regionie. 

Niemal 300 miejsc pracy dla inżynierów 

Ponad 13 000 m2 powierzchni, w tym 6 500 m2 hali produkcyjnej 

Laboratoria środowiskowe, wibracyjne dla urządzeń elektronicznych, EMC 
(kompatybilności elektromagnetycznej) oraz mechaniczne do testów siłowników 
hydraulicznych i elektrohydraulicznych. 

 

 

Woodward Poland Sp. z o.o.  

ul. Skarbowa 32  

32-005 Niepołomice  

P: +48 12 295 13 00  

F: + 48 12 295 13 90  

E: krakowHR@woodward.com 

W: www.woodward.com 



Schibsted Tech Polska Sp. z o.o.  

 
ul. Armii Krajowej 28 
30-150 Kraków 
www.schibsted.pl 
kontakt@schibsted.pl 

 
 
Company’s profile 

 
Schibsted Tech Poland is a core R&D center for Schibsted media houses around the world. 
With two locations in Poland (Gdańsk and Kraków) we are over 130 developers. In Schibsted 
Tech Polska (STP) we have freedom to do great work and the challenge of using our skills 
and ambitions to drive the future of the web. We have an inspiring culture which provides room 
for growth and innovation. 

 
Job Requirements  
 

We are looking for people with passion for the web, good English languages skills and proactive 
attitude. If it’s easy for you to grasp new technologies and frameworks there is no-one else we 
would rather hear from but YOU! 

 
Type of the offer and terms 

 
Summer Internship Program is a 2 months long paid experience. Recruitment process starts in 
mid-March to be followed by pen & paper tests and interviews in April and May. During 
the Internship you get a chance to become a member of real project teams and you travel 
to Scandinavia. Successful Interns receive job offers! 
 

Available options: 
ü Summer Internship 
ü Junior full time positions 

 

Forms of contract: 
ü Mandatory contract 
ü Work agreement 

 
Recruitment process 
 

Apply via www.schibsted.pl webpage by filling in the form or send your CV in English to 
jobs@schibsted.pl 

 
Person responsible for recruitment 

 
Aleksandra Niemyska, Aleksandra.niemyska@schibsted.pl 
Aleksandra Grzybowska, Aleksandra.grzybowska@schibsted.pl 

 
Recruitment plans  

 
We are looking for frontend developers, web developers and mobile developers. 
The recruitment process for Summer Internship starts in March. 
For other opportunities go to www.schibsted.pl 

 
Location of vacancies Kraków 





FMC Technologies  
 

Al. Bora-Komorowskiego 25b 
Buma Quattro Complex Building B 
31-476 Kraków  
http://www.fmctechnologies.com 
rekrutacja@fmcti.com 

 
Company’s profile 

FMC Technologies Worldwide: FMC Technologies, Inc. is a leading global provider of 

technology solutions for the energy industry, well known as the global leader for subsea 

solutions. FMC Technologies designs, manufactures and services technologically sophisticated 

systems and products such as subsea production and processing systems, surface wellhead 

systems, high pressure fluid control equipment, measurement solutions and marine loading 

systems for the biggest brands of oil and gas industry.  

FMC Technologies: 

ü Named by FORTUNE® Magazine five times as one of the World’s Most Admired Oil and 

Gas Equipment, Services Company  

ü Named by Forbes® Magazine as one of the World's Most Innovative Companies in 2013 

ü Employs around 20,000  employees worldwide 

ü Operates in 30 production facilities 

ü Present in 17 countries. 

 

FMC Technologies Poland: Established in 2006 in Krakow, FMC Technologies Sp. z o.o. 

supports various engineering projects within Subsea Services and Global Engineering. Our 

engineers collaborate with other FMC Technologies locations in Norway, Scotland, Angola, India 

and USA. FMC Technologies in Poland employs today over 140 specialists who operate out of 

two offices in Kraków in Buma Quattro Complex and we continue to expand support for the 

growing needs of our company in this region. Targeted team are around 200 engineers 

specialized in mechanics and machine construction, automatics, power engineering working for 

worldwide project for gas and oil exploitation.  

 

Our business activities include: • Product support engineering • Design engineering • 3D 

animation design • Project support functions such as planning, purchasing, document control 

and finance control • Group of rotating personnel that includes service engineers, field support 

engineers and project managers • Support services • HR, finance and administration. 

 
Job requirements  

If you are a student of mechanical engineering, automatics or power engineering, if you 
speak very good English, and if you have high interpersonal and communication skills, you are 
the person we are looking for.  

 
Type of the offer FMC Technologies Poland offers paid internship programs. Internship 

programs are usually organized every summer. We accept CVs from motivated candidates 
waiting for next openings. The recruitment process starts in spring.  

 

Recruitment process  
Send Polish and English CV together with Cover Letter explaining what you are looking for to the 
following email address: rekrutacja@fmcti.com 

 



Internship Programs in 2015
If you are a student of mechanical engineering and design, quality management, project and 
production planning or logistics, you can join us for paid internships in 2015. This offer is for you if you 
speak English fluently and are ready to make your first steps in oil and gas industry. For details please 
visit our stand or send your resume in English to rekrutacja@fmcti.com. 

Graduates and Experienced Candidates
If you speak English fluently and have education and/or experience in areas such as industrial 
machines production and design, mechanical engineering, product/process engineering, quality/pro-
duction management, international logistics or material engineering, you may be the right candidate 
to work in one of our teams supporting projects in Norway, Scotland or Angola. We are constantly on 
the look for suitable candidates. So if you see yourself working in FMC Technologies Poland, please 
send your resume in English to rekrutacja@fmcti.com. 

Your career with FMC Technologies can begin 
Right Now.

Visit our stand or contact us:
FMC Technologies Poland
Buma Quattro Complex Building B
al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25b
31-476 Kraków
rekrutacja@fmcti.com

rekrutacja@fmcti.com

As the demand for energy rises, the world’s leading oil and gas operators are turning to 
FMC Technologies now more than ever for innovative solutions to maximize oil and gas 
production. And that means incredible opportunity for our company and our people.
We want the best and brightest to join our amazing teams around the world. If you want to 
be a part of something big, a part of a company that delivers industry-leading technology to 
meet the world’s growing energy demands, then now it is the time to start your career with 
FMC Technologies Poland.



3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. 
 
ul. Kwidzyńska 6  
51-416 Wrocław 
tel: (71) 324 83 70 
www.3m.pl/kariera 

 
Profil działalności firmy 

 
3M  jest światowym liderem innowacji i rekordzistą rejestrowanych patentów. Firma posiada 
w Polsce 4 ośrodki produkcyjne (największy mieści się we Wrocławiu) oraz zatrudnia ponad 
1800 pracowników. Siedziba marketingowo-sprzedażowa mieści się w Kajetanach k/Warszawy. 
3M Poland oferuje ponad 10 000 produktów w ramach 5 sektorów: Ochrona zdrowia, Produkty 
konsumenckie, Bezpieczeństwo i reklama wizualna, Przemysł, Elektronika i Energetyka.  
Jeśli chcesz pracować w firmie, która była na Księżycu, zdobyła trzy Oscary i rejestruje ponad 
500 patentów rocznie zostaw swoją aplikację na stronie www.3M.pl/Kariera 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem kierunków takich jak: chemia, inżynieria procesowa, 
zarządzanie produkcją, mechanika, automatyka, budowa maszyn, logistyka, finanse, 
biotechnologia. Jeśli znasz dobrze język angielski, jesteś samodzielny, kreatywny, potrafisz 
pracować w zespole… Czekamy na Ciebie! 

 
Typy ofert 
 

ü Program Absolwencki O2: aplikacje zbieramy od października do końca listopada 
ü Program praktyk: aplikacje zbieramy cały rok 
ü Praca: w zależności od potrzeb  

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 
 

1. Pierwszym etapem rekrutacji jest aplikacja przez Internet. Wybierz interesujące Cię 
stanowisko z listy dostępnej w zakładce „Oferty pracy” i aplikuj, wysyłając swoje CV.  
Cieszymy się z każdego zgłoszenia, jednak otrzymujemy ich bardzo wiele, dlatego prosimy 
byś dla potrzeb przyszłych rekrutacji aktualizował na bieżąco swoje CV. 

2. Jeśli Twoje CV pomyślnie przeszło proces weryfikacji i odpowiada wymaganiom stanowiska, 
na które prowadzimy rekrutację, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, 
która pozwoli nam bliżej się poznać.  

3. Niektóre stanowiska wymagają głębszej analizy Twoich kompetencji, w tych przypadkach 
korzystamy z dodatkowych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak: Assesment Centre, Case 
Studies, Testy numeryczne i werbalne. 

4. Oferta pracy to ostatni etap procesu rekrutacji. Jeśli właśnie otrzymałeś od nas propozycję 
pracy, przygotuj się na niezwykłą podróż do świata innowacji! 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji 
 

Alicja Zawadzka  Koordynator ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy 
azawadzka@mmm.com 

Ewa Jaxa-Jankowska  Koordynator ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy  
ejaxa-jankowska@mmm.com 

 
www.3M.pl | www.3M.pl/kariera 

 
Miejsce pracy Firma w Polsce posiada 4 ośrodki produkcyjne (2 we Wrocławiu, Rabka, Janinów) 





netguru sp. z o.o. 
 

ul. 27 Grudnia 3  
61-737 Poznań  
Tel. 884 382 983 
netguru.co 
jobs@netguru.co 

 
 
Profil działalności firmy 

 
Jesteśmy zespołem programistów Ruby, który wykonuje projekty dla klientów z całego świata. 
W tym momencie liczymy ponad 80 osób. Stawiamy na dobrą komunikację i transparentność. 
Rozwijamy się i rośniemy, pracujemy głównie korzystając z metodologii Scurm. Zależy nam 
na tym, by kojarzono nas z wysoką jakością naszej pracy i z bardzo dobrą komunikacją. Częścią 
naszego procesu jest peer code review, regularnie robimy wewnętrzne webinary, uczymy się 
angielskiego, wyjeżdżamy na konferencje. Ciągle szukamy nowych talentów, którzy dołączą 
do naszego zespołu. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  
 

ü znajomość technologii Ruby on Rails,  
ü bardzo dobra komunikacja w języku angielskim. 

 
Typy ofert 

 
Oferujemy pracę na stanowisku junior developer oraz developer Ruby on Rails. W ostatnim 
czasie powiększyliśmy naszą ofertę rekrutacyjną o takie pozycje jak:  
 
ü frontend developer,  
ü project manager.  

 
Szczegóły naszej ścieżki kariery są przedstawione na: netguru.co/careerpaths 

 
Etapy rekrutacji I wymagane dokumenty 
 

Aby dołączyć do pierwszego etapu rekrutacji w netguru należy zapoznać się z ofertami 
zamieszczonymi na stronie i aplikować przez netguru.co/career 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji 

 
Aleksandra Pszczoła, ola@netguru.co 

 
Plany rekrutacyjne  

 
Do końca 2014 roku planujemy zwiększyć liczbę zespołu do 100. Swoje działania kierujemy 
głównie do programistów Ruby on Rails oraz frontend developerów, a ostatnio zaczęliśmy 
również rozwój w kierunku projektów iOS. 

 
Miejsce pracy  
 

Poznań, Warszawa, Kraków, Zielona Góra, Gdańsk, a także możliwość pracy zdalnej. 



PPG Industries 
 
www.ppg.com  

 
 

Profil działalności firmy  
PPG jest globalnym dostawcą farb, lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów 
optycznych, szkła, szkła płaskiego i innych materiałów specjalnych. Firma PPG zarządza 150 

zakładami przemysłowymi w niemal 70-ciu krajach. Akcje PPG są notowane na Nowojorskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych.  

 

PPG w Polsce zatrudnia 1700 osób i podzielone jest na kilka strategicznych jednostek 

biznesowych w następujących lokalizacjach:  

·  zakłady produkcyjne we Wrocławiu, Cieszynie oraz Ostrowie Wielkopolskim 

·  oddziały w Warszawie, Gdyni i Gliwicach. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

Szukamy ludzi, którzy są zorientowani na wyniki i są innowacyjni, którzy – tak jak Ty – są 
otwarci na nowe możliwość i dokonują zmian każdego dnia. Praca w PPG, to praca 
w międzynarodowym środowisku, dlatego istotnym warunkiem rozwoju w naszej organizacji jest 
znajomość języka angielskiego. 
Jeśli interesuje Ciebie praca w takich działach, jak: R&D, produkcja, logistyka, marketing, 
sprzedaż, zakupy i HR, dołącz do nas! 

 
Typy ofert oraz terminy rekrutacji  

Program praktyk – dla studentów II-IV roku oferujemy bezpłatne praktyki (aplikacje można 
wysyłać przez cały rok) 
Programy stażowe – dla studentów V roku i absolwentów płatne staże (od 3 do 6 miesięcy), 
z możliwością kontynuacji dla najlepszych.  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

Proces rekrutacji przebiega w PPG kilku etapowo. Często poza rozmową kwalifikacyjną 
prosimy kandydatów o opracowanie case study lub wykonanie testów (np. ze znajomości 
programu Excel). Jeśli chcesz dołączyć do zespołu PPG wyślij swoje CV i list motywacyjny na 
adres: hr.sscbrno.pl@ppg.com W temacie maila wpisz interesującą Ciebie lokalizacje: 
Wrocław, Cieszyn, Ostrów Wielkopolski, Warszawa, Gdynia lub Gliwice. 

 
Osoby odpowiedzialne za rekrutację  

Cieszyn: Ewa Religa (religa@ppg.com) 
Wrocław, Warszawa, Gliwice: Krzysztof Bojczuk (bojczuk@ppg.com) 
Gdynia, Ostrów Wielkopolski: Piotr Kielar (kielar@ppg.com)  

 
Plany rekrutacyjne 

Jeśli interesuje Ciebie praca w takich działach, jak: R&D, produkcja, logistyka, marketing, 
sprzedaż, zakupy i i HR dołącz do nas! 

 
Informacje dodatkowe 

Co możesz zyskać? Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy w międzynarodowej 
organizacji, będziesz uczyć się od najlepszych, będziesz brać udział w ciekawych projektach, 
zdobędziesz możliwość rozwoju zawodowego, otrzymasz informację zwrotną na temat swojej 
pracy i zyskasz kontakty. 
 



TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o.  
 
Zakład I 
ul. Słowackiego 33 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
www.trw.pl 
 

Zakład II 
ul. Konwojowa 94 
43-300 Bielsko-Biała 
 

 

Profil działalności firmy  
Amerykański koncern TRW jest światowym liderem w dziedzinie produkcji samochodowych 
systemów bezpieczeństwa i jednocześnie jedną z największych pod względem wartości 
sprzedaży firm w branży Automotive (obrót koncernu w roku 2013 wyniósł 17,4 mld dolarów). 
TRW zatrudnia ponad 65 000 pracowników w ponad 185 lokalizacjach w 24 krajach. Stała 
aktywność kilkunastu centrów badawczo-rozwojowych gwarantuje rozwój innowacyjnych 
technologii oraz najwyższą jakość produktów. Oddział zlokalizowany w Bielsku-Białej 
i Czechowicach-Dziedzicach specjalizuje się w produkcji nowoczesnych układów kierowniczych 
dla wiodących producentów samochodów osobowych na całym świecie. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
Wymagania wobec kandydatów na Program Stażowy: 
ü wykształcenie wyższe (lub studenci ostatniego roku) 
ü ugruntowana wiedza fachowa 
ü umiejętność zarządzania wieloma zadaniami i pracy pod presją czasu 
ü elastyczność, ambicja i gotowość do podejmowania wyzwań 
ü dyspozycyjność 
ü bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 

Typy ofert i terminy rekrutacji  
Dla osób bez doświadczenia w branży Automotive, oferujemy płatne, sześciomiesięczne 
staże w następujących działach: • Produkcja, • Nowe Uruchomienia, • Inżynieria Produktu, 
• Zarządzanie Projektami, • Jakość, • Utrzymanie Ruchu, • Logistyka, • Zakupy, • Finanse, • HR, 
• IT 
Dla osób doświadczonych w branży Automotive oferujemy pracę na następujących 
stanowiskach: • Inżynier Procesu, • Inżynier Jakości, • Logistyk, • Elektronik, • Automatyk 
 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
Osoby zainteresowane stażem bądź pracą w TRW Steering Systems Poland w pierwszym kroku 
powinny przesłać swoje CV za pośrednictwem strony internetowej www.trw.pl/staze 
(w przypadku aplikowania na staż) lub www.trw.pl/kariera (w przypadku aplikowania 
na stanowisko specjalistyczne). Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie 
rekrutacyjne, w ramach którego odbędą rozmowę ze Specjalistą ds. Rekrutacji oraz 
Kierownikiem z obszaru, w obrębie którego została przesłana aplikacja. W terminie do dwóch 
tygodni Kandydat otrzymuje informację zwrotną o rezultacie spotkania. Jeśli jest ona pozytywna 
zostaje zaproszony na drugie spotkanie służące wypełnieniu standardowych testów – są to 
głównie testy logicznego myślenia. Do dwóch tygodni otrzymuje ostateczną informację na temat 
możliwości podjęcia współpracy z TRW SSP. 

 

Plany rekrutacyjne  
Rekrutacja na staże trwa przez cały rok. Aplikację można przesłać za pośrednictwem strony 
www.trw.pl/staze. Informacje o nowo-otwieranych rekrutacjach na staże publikowane są 
na profilu Facebook www.facebook.pl/trwprogramstazowy. Aktualne oferty na stanowiska 
specjalistyczne umieszczane są na bieżąco na stronie www.trw.pl/kariera. 

 

Dodatkowe informacje  
 

W 2014 roku TRW Steering Systems Poland w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej 
zostało nagrodzone prestiżowym certyfikatem Inwestor w Kapitał Ludzki 





Ericpol Sp. z o.o. 
 

ul. Bobrzyńskiego 12 
30-348 Kraków  
praca_krakow@ericpol.pl 
praktyki@ericpol.pl 
ericpol.pl 
ericpol.pl/kariera 
 

Profil działalności firmy  
Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od 23 lat na międzynarodowym rynku ICT. 
Tworzymy kompleksowe i niezawodne rozwiązania telekomunikacyjne i dedykowane 
oraz świadczymy usługi doradcze dla sektorów telekomunikacji, M2M, służby zdrowia 
oraz dla przedsiębiorstw opierających swoją działalność na nowoczesnych technologiach. 
Posiadamy 4 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji.  
Jako Grupa Ericpol zatrudniamy obecnie ponad 1900 pracowników. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  
 

Podstawowe oczekiwania wobec kandydatów obejmują: 
ü wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów (kierunki: informatyka, 

telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, fizyka, matematyka) 
ü znajomość wybranego języka programowania 
ü dobra znajomość języka angielskiego 
ü komunikatywność i umiejętność pracy w zespole  

 
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w niepełnym wymiarze (min. 3/5 etatu). 

 
Typy ofert oraz terminy rekrutacji  

 

Poszukujemy kandydatów m.in. na stanowiska: 
ü programista Java, C++, C  
ü tester  
ü inżynier rozwiązań telekomunikacyjnych 

 
Kandydatom oferujemy umowę o pracę. 
Zapraszamy również osoby zainteresowane praktykami, po których możliwe jest zatrudnienie. 
Praktyki mają formę płatnych staży, realizowanych w wymiarze min. 20 godzin w tygodniu. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Proces rekrutacji obejmuje 3 etapy: 
1. Analiza CV i listu motywacyjnego 
2. Testy techniczne, analitycznego myślenia i znajomości języka angielskiego  
3. Rozmowa rekrutacyjna 

 
Osoby odpowiedzialne za rekrutację  

 

Aplikacje oraz pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres: 
praca_krakow@ericpol.pl 

 
Plany rekrutacyjne 

 

Do końca roku planujemy zatrudnić 100 osób. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. 

 
Miejsce pracy Kraków 





Air Liquide Global E&C Solutions Poland 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 (dawniej Lurgi S.A.) to 
najlepszy partner technologiczny 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, opracowujemy 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: 295 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 rekrut. Dział Personalny, e-mail:careers.ec.poland@airliquide.com 

 
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 całego świata, pracę z wykorzystaniem 
najnowszych narzędzi projektowych, bogaty pakiet świadczeń pracowniczych. 



 
 

                    
 
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 technologicznych 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 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. 

 
 



Samsung R&D Institute Poland 
 

Quattro Business Park  
ul. Bora- Komorowskiego 25C 
http://rd.samsung.pl/ 

 
 
Profil działalności firmy 

 
Samsung R&D Insititute to jedna 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 14 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  

 
Naszą ofertę rekrutacyjną kierujemy głównie do Inżynierów Oprogramowania – C/C++ 
oraz Java, a także Testerów.  
 

Od osób, które pragną dołączyć do nas, oczekujemy: 
 

ü Wiedzy i potencjału rozwojowego w dziedzinie związanej z konkretnym stanowiskiem, 
ü Znajomości języka angielskiego.  
ü Umiejętności efektywnej pracy zespołowej, 
ü Otwartości na zmiany i chęci nieustannego rozwoju zawodowego. 

 
Typy ofert 

 
Poszukujemy zarówno do osób doświadczonych, jak i takich, które rozpoczynają swoją karierę 
zawodową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oferujemy pracę również 
w niepełnym wymiarze godzin, a w czasie wakacji dysponujemy ofertą praktyk i staży. 

 
Etapy rekrutacji I wymagane dokumenty 

 
Ceniąc i szanując czas naszych Kandydatów staramy się sprowadzić proces rekrutacji 
do jednego spotkania. Jest to rozmowa zarówno techniczna, jak i HR-owa.  
Wymaganym dokumentem na etapie rekrutacji jest CV w języku angielskim. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji 

 
Urszula Pawlik, u.pawlik@samsung.com 

 
Plany rekrutacyjne 

 
Centrum R&D Samsung w Krakowie zajmuje się przede wszystkim tworzeniem oprogramowania 
do infrastruktury sieci 3G i 4G dla europejskich klientów.  
W Krakowie zajmujemy się również tworzeniem rozwiązań biznesowych w oparciu o chmurę, 
a także obszarem związanym z przetwarzaniem języków naturalnych i rozpoznawaniem mowy. 
Nasze centrum badawcze cechuje olbrzymia dynamika rozwoju, dlatego też nieustannie 
szukamy najlepszych inżynierów i specjalistów z zakresu naszych badań. 

 
Miejsce pracy Kraków; ul. Bora- Komorowskiego 25C – Quattro Business Park 





VALEO w Polsce 
 
 
 
Oddział Systemów Chłodzenia Silnika  
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina 
Tel. 12 277 10 00 
ths.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com 
 

Oddział Produkcji Wycieraczek  
ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina 
Tel. 12 277 13 00 
vis.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com 
 

Oddział Systemów Oświetlenia  
ul. Europejska 50, 32-500 Chrzanów 
Tel. 32 758 20 00 
vis.chrzanów.recruitment.mailbox@valeo.com 
 

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych  
ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice 
Tel. 32 737 99 00 
pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo.com 
 

 
Profil działalności firmy  
 

Valeo jest niezależną grupą przemysłową, której działalność koncentruje się na projektowaniu, 
produkcji i sprzedaży komponentów, systemów zintegrowanych i modułów dla pojazdów 
samochodowych, ukierunkowanych głównie na redukcję emisji CO2. Grupa należy do czołówki 
dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Zakłady Valeo w Polsce zatrudniają ponad 5000 
pracowników. 

Oddział Systemów Chłodzenia Silnika, Skawina (ponad 1450 pracowników) 
Oddział Produkcji Wycieraczek, Skawina (ponad 750 pracowników) 
Oddział Systemów Oświetlenia, Chrzanów (ponad 1500 pracowników) 
Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych, Czechowice-Dziedzice 
(ponad 1200 pracowników) 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Zatrudniamy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie – przede wszystkim inżynierów 
o specjalizacji mechanika, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, logistyka, 
zarządzanie jakością i systemami produkcyjnymi. Zatrudniając, zwracamy uwagę 
na doświadczenie, odbyte praktyki, stypendia, staże zagraniczne oraz biegłą znajomość języka 
angielskiego. 

 

Typy ofert oraz terminy rekrutacji  
 

Przez cały rok oferujemy płatne praktyki studenckie we wszystkich działach firmy. W czasie 
praktyk studenci realizują ambitne zadania w zespole doświadczonych ekspertów. Na co dzień 
mają do czynienia z nowoczesnymi technologiami oraz ciągle doskonalonymi produktami. 
Najlepsi studenci, którzy odbyli praktyki w naszej firmie, zyskują szansę na stałe zatrudnienie. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w języku 
polskim i angielskim do poszczególnych oddziałów. 

 
Plany rekrutacyjne  

 

Przez cały rok oferujemy płatne praktyki studenckie w następujących działach firmy: Dział 
Projektów, Dział Badań i Rozwoju, Działy Produkcyjne, Dział Zakupów, Dział Logistyki, Dział 
Jakości, Dział Technologii, Dział Utrzymania Ruchu. 

 
Miejsce pracy Skawina, Chrzanów, Czechowice - Dziedzice 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

When was your last real 

thrill? 

You never walk when you could run, 

you do today what others do 

tomorrow, 

you live life to the full. 

Valeo is powered by the energy of 

those 

who take on more challenges, enjoy 

more 

responsibility, more opportunities. 

Ask for more, experience the thrill of 

success which will surpass your 

expectations. 

Life at work should be thrilling, at 

Valeo it is.  

 

 

 

Studentom oferujemy szeroki zakres praktyk.  

 

Kogo szukamy? 

Zaangażowanych studentów trzeciego, czwartego i piątego roku 

inżynierii mechanicznej i materiałowej, automatyki i robotyki, 

zarządzania jakością, logistyki, zarządzania systemami produkcyjnymi. 

 

Czego wymagamy? 

Oczekujemy dynamizmu, samodzielności i otwartości na nową wiedzę 

oraz chęci do pracy i rozwoju w międzynarodowej korporacji o wysokich 

standardach. Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego, 

umożliwiająca swobodne porozumiewanie się z obcokrajowcami  

w międzynarodowej organizacji oraz znajomość pakietu MS Office. 

 

Czego możesz spodziewać się na praktyce w Valeo? 

Praktyka pozwoli Ci poznać zasady działania Valeo oraz zdobyć 

wyjątkowe doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji. 

Bardzo zależy nam na tym, by okres praktyk został konstruktywnie 

zaplanowany i wykorzystany, tak, aby każdy z praktykantów miał 

szansę zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Spędzisz z nami 

minimum trzy miesiące (przynajmniej 3-4 dni w tygodniu), podczas, 

których będziesz miał możliwość pracować w zetknięciu z najnowszymi 

rozwiązaniami organizacyjnymi oraz technologicznymi.  

 

Gdzie szukać naszych ofert? 

W prasie, na największych portalach internetowych (m.in. pracuj.pl),  

a także na naszej stronie internetowej (www.valeo.com), na stronach 

studenckich Biur Kariery, a czasem po prostu na uczelnianych tablicach 

informacyjnych! 

 

Jak aplikować? 

Na Twoją aplikację czekamy w odpowiedzi na konkretne oferty  

lub po prostu przez cały rok, pod adresami mailowymi, które znajdziesz 

w profilach poszczególnych jednostek Valeo. 

 

 

Valeo adds value. You make it happen. 

 



ABB Sp. z o.o. 
 

ul. Żegańska 1  

04-713 Warszawa, 

Tel.: +48 22 22 02 000 

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 
Nasze krakowskie centra: Korporacyjne Centrum Badawcze (CRC) oraz Centrum Systemów 

Informatycznych (ISDC) dają możliwość całorocznego 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 rekrutacje 
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. 





Pracuj.pl 

ul. Prosta 51 

00-838 Warszawa 

tel.: 22 373 73 00 
biuro@pracuj.pl 

www.pracuj.pl 

 

 

Pracuj.pl to najpopularniejszy polski portal z ofertami pracy, skierowany do specjalistów 

i menedżerów. Co miesiąc odwiedzają go nawet 2 mln internautów, korzystając z ponad 

dwudziestu tysięcy ofert pracy. Oprócz nich na Pracuj.pl znajdziemy porady specjalistów 

dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych 

kwalifikacji. Użytkownicy mają również możliwość skorzystania z raportu zarobków – 

po wypełnieniu krótkiego formularza mogą dowiedzieć się, jak ich wynagrodzenie kształtuje 

się na tle innych osób na podobnych stanowiskach. W serwisie Pracuj.pl istnieje również 

możliwość wykonania testów kompetencji. Pytania w poszczególnych częściach testu 

dotyczą codziennych sytuacji zawodowych. Test pozwala sprawdzić, które kompetencje są 

naszą mocną stroną, a które powinniśmy rozwijać. Wynik testu kompetencji w formie raportu 

można zapisać i przesłać pracodawcy. Osoby szukające pomysłu na własną działalność 

gospodarczą mogą z kolei skorzystać z zakładki „Własny biznes”, zapoznać się z poradami 

dotyczącymi prowadzenia firmy i znaleźć partnerów biznesowych, którzy oferują współpracę 

na zasadach franczyzy.  

 

Portal Pracuj.pl powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj S.A. Firma wydaje również 

przewodniki "Pracodawcy" i "Pracuj w IT", skierowane przede wszystkim do studentów 

i absolwentów. Profil Pracuj.pl na Facebooku z poradami dotyczącymi pracy i kariery śledzi 

dzisiaj ponad 200 000 internautów.  

 





UBS 
 
ul. Krakowska 280 
32-080 Zabierzów  
 
ul. Czerwone Maki 84 
30-392 Kraków 
www.ubs.com/polandcareers 
 

Profil działalności firmy  
 

Działalność firmy UBS koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, 
zarządzaniu aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. Jesteśmy jedną z wiodących instytucji 
finansowych na świecie. W związku z tym, pracownicy krakowskiego biura współpracują 
z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata, zapewniając im 
wsparcie w zakresie realizacji rozwiązań najwyższej jakości. 
Gama projektów jest bardzo szeroka: od finansów, analiz i operacji, poprzez prawo, obszar IT, 
aż po marketing i jakość. Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że pracują nad nimi eksperci 
w swojej dziedzinie. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  

 

Do pracy zapraszamy zarówno studentów jaki i absolwentów różnych kierunków studiów, 
najczęściej do działów: Finance and Securities, HR Delivery, Legal, Compliance and Risk, IT 
(IT Development oraz IT Risk and Security), Data Services, Project Management, Operations. 
 
Szukamy osób z: 
ü bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, 
ü bardzo dobrą znajomością pakietu MS Office, 
ü umiejętnością pracy w zespole i otwartością na różnice międzykulturowe, 
ü motywacją do ciągłego poszerzania wiedzy 

 

Typy ofert oraz terminy rekrutacji  
 

W UBS oferty pracy i staży pojawiają się przez cały rok, zgodnie z bieżącymi potrzebami 
biznesowymi. Naszym stażystom zapewniamy: 
ü 3-dniowy program wprowadzający, tzw. induction, 
ü dostęp do tych samych szkoleń, które obowiązkowo przechodzą nasi pracownicy, 
ü wsparcie ze strony koordynatora Programu Stażowego z zespołu HR, który odpowie 

na wszystkie pytania, 
ü perspektywę  zatrudnienia – nasi najlepsi stażyści z sukcesem przechodzą proces 

rekrutacji i otrzymują umowę o pracę. 
 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Proces rekrutacji rozpoczyna się momencie złożenia aplikacji online przez stronę 
www.ubs.com/polandcareers. Kolejne etapy różnią się w zależności od stanowiska i mogą 
obejmować testy kompetencji i testy językowe. Wybrani kandydaci mogą się spodziewać 
zaproszenia do rozmowy telefonicznej, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym 
managerem. 

 

Plany rekrutacyjne  
 

Oferty pracy pojawiają się zgodnie z bieżącymi potrzebami rekrutacyjnymi przez cały rok. 
 

Miejsce pracy Zabierzów i Kraków 
 





Nokia 
 

ul. Bobrzyńskiego 46 
30-348 Kraków 
Tel. 12 298 90 00 
www.nsn.com/jobsinpoland  
recruitment.krakow@nsn.com 

 

Profil działalności firmy 
NOKIA to największy na świecie specjalista w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w sieciach 
komórkowych. Po sprzedaży działu telefonów komórkowych firmę tworzą trzy filary: 
• HERE, działający w dziedzinie technologii lokalizacyjnych; • Technologies, który zajmuje się 
zarządzaniem patentami; • Networks (były NSN), który buduje i rozwija oprogramowanie, 
sprzęt i usługi dla operatorów telekomunikacyjnych.  
Działamy w czołówce każdej generacji technologii 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. W Polsce dwa centra technologiczne (we Wrocławiu 
i w Krakowie) zatrudniają ponad 2500 osób, pracujących nad najnowszymi rozwiązaniami 
technologicznymi. 
Centrum Technologiczne w Krakowie specjalizuje się w badaniach i rozwoju technologii stacji 
bazowych dla telefonii komórkowej, zgodnie z najnowszymi standardami LTE. Współpracujemy 
z ośrodkami badawczo-rozwojowymi na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Indiach, 
Japonii, Finlandii, Niemczech i Chinach. 

 

Wymagania stawiane kandydatom Szczegółowe wymagania zależą od profilu stanowiska.  
 

Typy ofert 

Kandydatów zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę. Rekrutacja do naszego Centrum badań 
i rozwoju w Krakowie prowadzona jest przez cały rok. Rekrutacja na praktyki trwa od kwietnia 
do maja. Po zakończeniu okresu stażu najlepsi zostają z nami na dłużej.  

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 
Aplikacje na wybraną ofertę dostępne są na stronie: www.nsn.com/jobsinpoland  
Otrzymane aplikacje są analizowane pod kontem określonych wymagań stawianych na danym 
stanowisku pracy. Pierwszym etapem rekrutacji jest telefoniczna rozmowa z kandydatem bądź 
test online z zakresu programowania w danym języku. W przypadku, kiedy pierwszy etap 
przebiegnie z powodzeniem, kandydat jest zapraszany na bezpośrednią rozmowę 
kwalifikacyjną do naszego Centrum R&D w Krakowie. Ostatnim KROKIEM w procesie 
rekrutacji jest informacja zwrotna kierowana do kandydata. Jeśli kandydat sprosta 
oczekiwaniom, kierowana jest do niego oferta pracy. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji  
Rekrutacje do krakowskiej lokalizacji Nokii prowadzi wewnętrzny zespół rekrutacyjny: 
recruitment.krakow@nsn.com 
Oferty pracy znajdziesz na stronie: www.nsn.com/jobsinpoland  
Dołącz do nas! Wspólnie budujemy przyszłość telekomunikacji! 

 

Plany rekrutacyjne  
Pracę w NOKII mogą podjąć specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem, absolwenci i studenci 
gotowi podejmować wyzwania w międzynarodowym środowisku. Prowadzimy całoroczną 
rekrutację na różne profile stanowisk: • Software Engineer, • Test Engineer, • Trial and Pilot 
Engineer, • Hardware Integration Engineer, • RF Software Engineer 

 

Miejsce pracy Nokia, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Kraków 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Nokii w Krakowie specjalizuje się w badaniach i rozwoju technologii stacji 

bazowych dla telefonii komórkowej zgodnie z najnowszymi standardami LTE. 

 

NOKIA obecnie skupia się na obszarze infrastruktury mobilnych sieci szerokopasmowych i związanych z nią usług 

oraz technologii. Po sprzedaży działu telefonów komórkowych firmę tworzą trzy filary: 

 

 HERE, działający w dziedzinie technologii lokalizacyjnych 

 Technologies, który zajmuje się zarządzaniem patentami. 

 Networks (były NSN), który buduje i rozwija 

oprogramowanie, sprzęt i usługi dla operatorów 

telekomunikacyjnych, 

 

Nokia Networks to największy dział Nokii. Jako lider w 

dziedzinie transmisji szerokopasmowej w sieciach 

komórkowych przodujemy w rozwoju nowych technologii, 

pozwalających na szybszy dostęp do Internetu.  

 

Szukamy kreatywnych ludzi cechujących się umiejętnością 

szybkiego przyswajania wiedzy, rozwiązywania złożonych 

problemów, chętnych do podróżowania i współpracy z 

załogą techniczną operatorów telekomunikacyjnych. 

Ponieważ zatrudniamy najlepszych specjalistów w swoim 

fachu, mogą oni wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, co 

pomaga im się rozwijać i realizować cele prywatne oraz 

zawodowe. Bogaty fundusz socjalny i duża elastyczność 

pracy sprawiają, że pracownicy Nokii stanowią zadowoloną i 

zgraną grupę dążącą do wspólnego celu. 

 

REKRUTACJA TRWA 

http://www.nsn.com/jobsinpoland 

Zapraszamy do aplikowania! 



Capgemini Polska Sp. z o.o. 
 

Al. Jerozolimskie 96  
00-807 Warszawa  
praca.pl@capgemini.com  
www.pl.capgemini.com 

 
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 47 lat doświadczenia w biznesie, nasze oddziały 
zlokalizowane są w blisko 44 krajach, pracuje w nich łącznie 140 000 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 

Oferujemy zarówno pracę, jak i staże.  
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. Językowe/ analityczne testy kwalifikacyjne (na wybrane stanowiska) 
3. Rozmowa z przedstawicielem działu HR 
4. Assessment Center/ Rozmowa merytoryczna z menedżerem działu  

(w zależności od stanowiska) 
 
Jeśli interesuje Cię współpraca z nami, prosimy o zapoznanie się z naszymi aktualnymi ofertami 
pracy zamieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz złożenie aplikacji. 

 
Plany rekrutacyjne  

W tym roku do naszych zespołów planujemy zatrudnić od 300 do 500 pracowników 
 
Miejsce pracy Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Warszawa 

 
Informacje dodatkowe  

Wszystkich zainteresowanych pracą, praktykami lub stażem zachęcamy do przesyłania aplikacji. 
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronie: http://www.pl.capgemini.com/kariera/oferty-pracy 

 



Start your work with Capgemini
For details please contact at 

praca.pl@capgemini.com
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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. 

 

 
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 

 



 
Please note that only on-line applications 
will be taken into consideration.
Only selected candidates will be contacted.

INTERESTED? MOTIVATED?

Find out more on www.pmicareers.pl

INTERNSHIP PROGRAM @ PHILIP  

MORRIS INTERNATIONAL IN POLAND

• 3 – 12 months duration

• in-house trainings delivered by our experts 

• on-boarding program & factory tour

• a chance to experience working  

in multicultural environment

• paid internship program

WOJTEK PONIEWIERSKI  

INFORMATION SERVICES DEPARTMENT

DEVELOP YOURSELF

BECOME AN INTERNHOW CAN I INVEST
IN MY FUTURE?

WORK  
IN AN INTERNATIONAL

ENVIRONMENT

PRACTICE LANGUAGE  
SKILLS EVERY DAY

BE A PART  
OF A BUSINESS 

PROJECT



MTU Aero Engines Polska Sp z o. o. 
 

Tajęcina 108, 36-002 Jasionka k. Rzeszowa 
HR.MTUPOLSKA@mtupolska.com 
Tel.:17 77 10 490 
www.mtu-polska.com 

 
Profil działalności firmy  

MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie pod Rzeszowem, jest najmłodszym 
oddziałem międzynarodowej grupy MTU Aero Engines AG, z siedzibą w Monachium, która jest 
wiodącym globalnym producentem zespołów napędowych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. 
Polski oddział MTU Aero Engines prowadzi prace badawcze, produkcję najwyższej klasy 
komponentów silników lotniczych, montaż modułów oraz naprawy części układów napędowych 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
MTU Aero Engines przyjmuje w swoje szeregi zarówno wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
i inżynierów, jak i absolwentów kierunków technicznych z wysokimi osiągnięciami naukowymi. 
Studentom firma oferuje staże. Wszystkim pracownikom firma zapewnia szkolenia oraz program 
rozwoju zawodowego. 

 

Typy ofert oraz terminy rekrutacji  
Firma prowadzi długoterminową politykę zatrudnienia oferując zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, zajęcia językowe, prywatny pakiet medyczny 
i dofinansowanie do stołówki. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
Firma prowadzi aktywną bazę danych, dlatego warto przesłać swoją aplikację i być wziętym 
pod uwagę pod kątem dostępnych ofert pracy lub/i stażu. Pierwszy etap rekrutacji to rozmowa 
telefoniczna potwierdzająca zainteresowanie kandydata, jego motywację oraz podstawową 
wiedzę specjalistyczną wymaganą na stanowisku. Drugi etap rekrutacji to rozmowa 
kwalifikacyjna w siedzibie firmy, prowadzona na stanowiska specjalistyczne w języku 
angielskim 

 

Osoby odpowiedzialne za rekrutację  

Paulina Bukała; paulina.bukala@mtupolska.com 
Marta Matusz; marta.matusz@mtupolska.com 
 
Adres rekrutacyjny: HR.MTUPOLSKA@mtupolska.com 

 

Plany rekrutacyjne 
W związku z rozbudową zakładu rozpoczęła się rekrutacja na stanowiska inżynierskie, 
planujemy także zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników produkcji, jakości oraz rozwój 
działu zakupów. Rozbudowa lokalizacji w Polsce przyczyni się do powstania łącznie około 250 
nowych miejsc pracy do 2020 roku w Rzeszowie; obecnie firma zatrudnia 500 pracowników 

 

Miejsce pracy  
MTU Aero Engines Polska Sp z o.o., Tajęcina 108, 36-002 Jasionka 
 

Informacje dodatkowe 
MTU Aero Engines Polska została wyróżniona, jako pierwszy 
pracodawca w województwie podkarpackim, prestiżowym 
certyfikatem „TOP Employer Polska 2014” za swoją wyjątkową 
politykę personalną. Tytuł jest przyznawany wyłącznie 
organizacjom spełniającym najwyższe standardy w dziedzinie 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 



 TENNECO Automotive Polska Sp. z o.o. 
  
ul. Przemysłowa 2C; 44-203 Rybnik 
tel.: 032 746 94 13 
e-mail: rekrutacja.rybnik@tenneco.com 
www.tenneco.com 

 
Profil działalności firmy 

 

Profil firmy Tenneco Automotive Polska w Rybniku opiera się na projektowaniu, produkcji 
oraz dystrybucji systemów kontroli emisji spalin (układy wydechowe). W rybnickim zakładzie 
produkcyjnym, pracuje już ponad 2000 osób. Nasze Rybnickie Centrum Inżynieringu REC 
projektuje i rozwija systemy wydechowe dla wiodących producentów samochodów. Składa się  
z działów takich jak: konstrukcja, akustyka, wytrzymałość, laboratorium materiałowe i testowe 
łącznie z hamownią silnikową, a także zespół komercyjny. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  

 

Od kandydatów wymagamy przede wszystkim otwartości, zaangażowania, ambicji, znajomości 
języków obcych oraz podstawowych umiejętności technicznych wymaganych na określonym 
stanowisku. W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację kandydata 
do podjęcia pracy. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych 
na realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre 
relacje z zespołem oraz klientem. 

 
Typy ofert 

 

Studenci oraz uczniowie mają możliwość odbycia praktyk studenckich bądź staży, a także 
uzyskania wsparcia w przygotowaniach prac magisterskich/ inżynierskich.  
Dużym zainteresowaniem cieszą się praktyki wakacyjne, dlatego też warto złożyć swoją 
aplikację oraz podanie już w maju. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 

 

Proces rekrutacji uzależniony jest od wielu aspektów, m. in. od stanowiska oraz umiejscowienia 
w strukturze. Każda rozmowa kwalifikacyjna wiąże się z rozmową merytoryczną 
z Kierownikiem Działu, dotyczącą obowiązków i wymagań, jak również z Działem HR- na temat 
rozwoju oraz oczekiwań kandydata wobec pracy. Jako uzupełnienie procesu rekrutacji 
(w przypadku niektórych stanowisk) kandydaci są zobowiązani przystąpić do testów 
technicznych. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej firmie, prosimy 
o przesłanie swojej aplikacji – CV w języku polskim i angielskim. Jeśli nie posiadasz jeszcze 
doświadczenia zawodowego dobrze jest dołączyć list motywacyjny, w którym możesz 
pochwalić się swoimi osiągnięciami np. na studiach bądź dodatkowymi atutami, tak aby 
zainteresować nas swoją osobą. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji Katarzyna Kozłowska, kkozlowska@tenneco.com 

 
Plany rekrutacyjne 

 

Ze względu na popyt na nasze produkty, nasze plany rekrutacyjne cały czas rosną. Do końca 
roku planujemy zatrudnić co najmniej 20 inżynierów do różnych obszarów naszej działalności. 
Obecnie poszukujemy: Konstruktorów; Inżyniera ds. Akustyki; Koordynatora ds. Sprzedaży; 
Inżynierów ds. Integracji Systemu –Układu Wydechowego; Inżynierów Jakości. 

 

Miejsce pracy Rybnik 



Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
 

ul. Wieżowa 8 
02-147 Warszawa  
tel. +48 22 574 50 00 
fax +48 22 574 50 09 
info@pansa.pl  
www.pansa.pl 

 

Profil działalności firmy 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną firmą w Polsce, której zadaniem jest 
zarządzanie polską przestrzenią powietrzną w sposób bezpieczny, płynny i efektywny. 
O zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej troszczy się prawie pięciuset kontrolerów 
ruchu lotniczego, a dodatkowym efektem ich pracy jest redukcja średniego opóźnienia 
przypadającego na operację lotniczą. Stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową jest 
jedną z najniższych pośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Z punktu widzenia 
wypełnianych zadań, PAŻP jest od lat jednym z najefektywniejszych dostawców usług 
ATM/CNS w Europie 

 

Wymagania stawiane kandydatom  

Rekrutacja na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego: 
ü wykształcenie minimum średnie maturalne, 
ü dobry stan zdrowia, 
ü bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
ü biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, 
ü niekaralność, 

ponadto:  
ü szybkość i odpowiedzialność podczas podejmowania decyzji,  
ü spostrzegawczość i bardzo dobra orientacja w przestrzeni, 
ü skuteczność w radzeniu sobie ze stresem, 
ü osiąganie założonych celów, 
ü umiejętność współpracy w zespole,  
ü motywacja do nabywania nowej wiedzy i specyficznych umiejętności. 

 

Typy ofert 

Bezpłatne praktyki studenckie dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Praktyki oferujemy przez cały 
rok w formule indywidualnej i grupowej, w siedzibie PAŻP w Warszawie oraz jednostkach 
terenowych w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu 
i Wrocławiu. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty 
Nabory na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego organizowane są cyklicznie 
dwa razy do roku. Bieżące ogłoszenia o naborach publikowane są na stronie internetowej 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: www.pansa.pl w zakładce Kariera. 
Etap 1 - analiza złożonej aplikacji 
Etap 2 - testy z języka angielskiego oraz testy predyspozycji (w formie papierowej) 
Etap 3 - testy predyspozycji (w formie elektronicznej: FEAST WEB TEST i FEAST DART) 
Etap 4 Testy psychologiczne oraz Sesja Assessment Center 
Etap 5 - rozmowa kwalifikacyjna 
Etap 6 - badania lekarskie 
Po tym etapie podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata na kurs 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 574 5943 
lub drogą e-mail: rekrutacja@pansa.pl  





NSG Group 
 
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, produktów szklanych 
dla budownictwa, motoryzacji i sektora szkieł specjalnych. W Polsce reprezentowany jest przez: 

·  Strategiczną Jednostkę Biznesową Szkło Architektoniczne (Pilkington Polska  
i Pilkington IGP): linia produkcji szkła float w Sandomierzu oraz zakłady przetwarzające 
szkło w Białymstoku, Ostrołęce, Bydgoszczy, Krakowie, Skierniewicach, Szczecinie oraz 
Wrocławiu.  

·  Strategiczną Jednostkę Biznesową Automotive OE oraz Strategiczną Jednostkę 
Biznesową Automotive AGR posiadającą swoje oddziały w Sandomierzu Chmielowie k. 
Tarnobrzega, Warszawie, Sochaczewie, Sopocie, Poznaniu, Piekarach Śląskich, 
Krakowie, Wrocławiu. 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 
 

Plany rekrutacyjne  
Inżynier rozwoju produktu,  Inżynier Absolwent, Specjalista ds. oprzyrządowania produkcji, 
Konsultant IT  

 
Miejsce pracy  

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



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.



Aon Hewitt Sp. z o.o. 
 
Al. Jerozolimskie 96 
00-807 Warszawa 
aon.com/kariera 

 
Company’s profile 

Just think of the advantages that await you at Aon Hewitt, the world’s top global human capital 
and management consulting firm. Our company provides a complete array of consulting, 
outsourcing and insurance brokerage services. In Poland, we advise, design and execute a wide 
range of solutions that enable clients to cultivate talent to drive organizational and personal 
performance and growth. Our headquarters are located in the legendary city of Cracow, one of 
the oldest and most unique cities in Europe. Aon Hewitt gives you the best of both worlds: from 
professional development to personal growth. 

 
Job requirements 

We have job and internship opportunities in various areas: administration, human resources, 
finance, accounting, IT and customer service. If you are fluent in English, we are waiting for your 
application! Knowledge of Dutch, French, German, Spanish, Russian or Italian may be your 
additional asset. All current opportunities are available on aon.com/kariera 

 
Type of the offer  

Our Internship Program is available throughout the whole year in many different business areas. 
We offer paid internship programs for at least 3 months and employment opportunities for the 
best trainees. All current opportunities are available on aon.com/kariera 

 
Recruitment process 

1. Please visit aon.com/kariera to check for new vacancies. 
2. After applying, you will be contacted by our recruiter to have a phone conversation about 

our possible cooperation. During this short interview (approx. 15-30 mins) we focus on the 
main reasons behind your application to our company, as well as your areas of interest, 
motivation, and confirming your availability and salary expectations.  

3. After the phone screen, we check your competences (language skills, analytical & Excel 
skills etc.) through a set of tests that may be completed on-line. 

4. Finally, our managers will want to get to know you better by talking to the best candidates in 
face-to-face interviews. For candidates from abroad, it is also possible to organise a Skype 
or telephone interview. 

 
Person responsible for recruitment  

Talent Acquisition Team, krakow.recruitment@aonhewitt.com, tel. 881 941 368 

 
Recruitment plans Recruitment in Cracow is an ongoing process. All current opportunities for 

students and graduates are available on our website: aon.com/kariera 

 
Location of vacancies  

Aon offices in Cracow are located in close proximity to the city centre: 
ul. Armii Krajowej 16, Newton building,; ul. Jana Dekerta 24, Diamante building 

 
We offer 

• Friendly working atmosphere; • Opportunity to develop and gain first job experience in an 
international environment; •Stable employment - job contract; • Paid internships for students; 
• Private medical care for employees and their families, life insurance and wide range of 
additional benefits. 

















FHU POLIMER Grzegorz Grzesik  
 
ul. Ujastek 5 b,  
31 – 752 Kraków  
tel. 12 644 04 01 
biuro@polimer-krakow.pl 
www.polimer-polska.pl 

 
Profil działalności firmy  
 

Działamy w branży usług dla przemysłu. Świadczymy usługi w zakresie projektowania 
i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji stalowych oraz badań nieniszczących (NDT). 
Nasi Klienci to zakłady przemysłowe z branż: petrochemicznej, chemicznej, energetycznej, 
gazowniczej oraz konstrukcji stalowych. Firma należy do sektora MSP i zatrudnia na stałe około 
20 pracowników oraz współpracowników do kolejnych projektów. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Obsługa programów biurowych, programów specjalistycznych wymaganych dla danego 
stanowiska (np. AutoCAD, SolidWorks itp.), komunikatywny j. angielski. Znajomość problematyki 
przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, zagadnień tematyki badań NDT. Komunikatywność, 
kreatywność, analityczne myślenie, otwartość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista. 

 
Typy ofert oraz terminy rekrutacji  

 

Praktyki, staże, praca, umowa zlecenie. Realizujemy programy stażowe, praktyki fakultatywne 
na zasadzie porozumienia z uczelnią (obowiązują terminy oraz zasady rekrutacji narzucone 
przez projekty PK). Z Urzędem Pracy realizujemy programy stażowe oraz aktywizujące osoby 
bezrobotne (bony stażowe, szkoleniowe, itd.). Rekrutację prowadzimy przez cały rok. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Rekrutacja po stronie POLIMER POLSKA przebiega w co najmniej dwóch etapach:  
1. rekrutacja na podstawie CV oraz listów motywacyjnych 
2. spotkanie rekrutacyjne i/lub Assessment Centre. AC jest przeprowadzane dla stanowisk 
specjalistycznych (np. asystent/tka projektanta, projektant) i ma na celu potwierdzić kompetencje 
techniczne kandydatów (znajomość specjalistycznych programów) oraz umiejętności 
dotyczących pracy na tym stanowisku (analiza danych, organizacja pracy itp.).  
CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: ewa.ginalska@polimer-krakow.pl. 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

 
Osoby odpowiedzialne za rekrutację  

 

mgr Ewa Ginalska – Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, Opiekun staży i praktyk; 
tel.: (12) 644 85 51, e-mail: ewa.ginalska@polimer-krakow.pl 

 
Miejsce pracy  

 

Firma POLIMER POLSKA posiada siedzibę w Krakowie przy ul. Ujastek 5b, w sąsiedztwie 
kompleksu przemysłowego ArcelorMittal Poland O/Kraków. 

 

Informacje dodatkowe 
 

Firma posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz uznane 
Laboratorium Badawcze badań nieniszczących (NDT) nr LB – 251 i LBU-251,  
wg normy ISO 17025. 


