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BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Adres: ul. Warszawska 24 31 – 155 Kraków
Bud. „Houston” (W15) 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

·

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…

Czy wiesz że:
Studenci PK chętnie łączą naukę z aktywnością zawodową.
92% absolwentów już w trakcie studiów zdobywało doświadczenie
na praktykach, stażach lub w pracy.
Ponad połowa pracowała w swojej branży!
92% absolwentów po pół roku od ukończenia studiów pracuje,
90% wykonuje pracę zgodną z wykształceniem. 80% rozpoczęło pracę
jeszcze w trakcie studiów lub do 3 miesięcy po obronie.
Absolwenci PK są świadomi potrzeby podnoszenia swojej konkurencyjności
na dynamicznym rynku pracy. 2/3 doskonali swoje kwalifikacje poprzez
samokształcenie, uczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych
oraz naukę języków obcych. Dalsze kształcenie traktują jako inwestycję
we własny rozwój, są elastyczni i nie boją się wyzwań.
95% absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów pracuje,
90% w zawodzie wyuczonym. 85% absolwentów przez ostatnie dwa lata
podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe i doskonaliło kompetencje (najczęściej
przez samokształcenie oraz szkolenia i kursy zawodowe).

CFE Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa
tel.: +48 22 456 16 00
cfe@cfe.com.pl, www.cfe.com.pl

Profil działalności firmy
CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim
rynku budowlanym od dwudziestu lat. Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów
przemysłowych, mieszkaniowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy
użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów. Przez wszystkie lata
działalności w Polsce, zasłużenie zdobyliśmy reputację profesjonalnej, rzetelnej i elastycznej
firmy, mając zawsze na uwadze interesy klienta i szanując swoich partnerów i podwykonawców.
Nasze podstawowe wartości takie jak szacunek, profesjonalizm, elastyczność, praca zespołowa i
niezależność są tym, co nas wyróżnia i co tworzy solidny fundament dalszego rozwoju.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy zaangażowanych i przedsiębiorczych studentów i absolwentów inżynierii lądowej,
instalacji elektrycznych, instalacji HVAC, posługujących się językiem angielskim.

Dobre Praktyki Letnie w CFE Polska
Już na wiosnę zapraszamy do udziału w Praktykach Letnich skierowanych do studentów ostatnich
lat studiów inżynierskich i magisterskich, chcących zdobyć cenne doświadczenie w branży
budowlanej. Nasza propozycja to:
·
92 dni dobrej praktyki
·
praca w międzynarodowej firmie wśród profesjonalistów i entuzjastów budownictwa
·
wsparcie ze strony Opiekuna Praktyk
·
autentyczne i atrakcyjne środowisko pracy
·
solidny fundament zawodowego sukcesu
Realizowane przez nas projekty mówią same za siebie. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się
z naszym działem HR pod adresem rekrutacja@cfe.com.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacyjny w CFE Polska jest szybki i przejrzysty. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia:
1. Zapoznamy się z Twoim CV i portfolio, a następnie sprawdzimy czy wpisujesz się
w pożądany profil kandydata.
2. Z wybranymi osobami skontaktujemy się i umówimy na pierwszą rozmowę rekrutacyjną
z pracownikiem działu HR. Na tym etapie możesz zostać poproszony także o wykonanie
dla nas zadań testowych, które mają na celu zweryfikowanie Twoich umiejętności.
3. Jeśli pomyślnie przejdziesz powyższy etap, kolejnym jest druga rozmowa
z przedstawicielem działu, do którego aplikujesz.
Podczas całego procesu rekrutacyjnego będziemy mieli okazję poznać się lepiej i pokazać Ci,
w jakiej atmosferze pracujemy, odpowiemy także na wszelkie dodatkowe pytania.
Pozytywnym zakończeniem rekrutacji będzie propozycja współpracy. Przyjęcie jej to ostatni krok
dzielący Cię od dołączenia do Zespołu firmy CFE Polska

Miejsce pracy Projekty budowlane realizowane na terenie całego kraju oraz działy przetargowe
w naszych biurach regionalnych.

Dodatkowe informacje Jesteśmy zespołem, który z pasją i zaangażowaniem dąży do sukcesu.
Wyróżnia nas kultura pracy oparta na szacunku dla każdego pracownika, dobra współpraca,
dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc i atmosfera otwartości. Jeśli nasze wartości są Ci
bliskie, dołącz do nas i ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
ul. Radzikowskiego 3
31-305 Kraków
tel. +48 12 39 71 950
e-mail: office.pl.krakow@br-automation.com

Profil działalności firmy
B&R jest firmą prywatną z siedzibą w Austrii, posiadająca sieć biur na całym świecie. W Polsce
posiadamy biura w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i w Szczecinie. Jako światowy lider
w automatyce przemysłowej, firma B&R, łącząc najnowocześniejsze technologie
z zaawansowaną inżynierią, dostarcza kompletne rozwiązania do automatyzacji procesu,
sterowania ruchem, wizualizacji i komunikacji odbiorcom z wielu branż przemysłu.

Wymagania stawiane kandydatom
·
·
·
·
·

Kończysz lub skończyłeś studia wyższe o kierunkach: Automatyka i Robotyka,
Mechatronika, Elektrotechnika lub pokrewne
Potrafisz programować w językach C / C++ i interesujesz się programowaniem
sterowników PLC
Posiadasz ogólną znajomość zagadnień automatyki przemysłowej, techniki napędowej,
elektroniki
Sprawnie posługujesz się językiem angielskim (znajomość języka niemieckiego jest
dodatkowym atutem)
Jesteś kreatywny i potrafisz pracować w grupie

Typy ofert
·

Praktyki i Staże
Rekrutacja na praktyki trwa od 15.02. do 30.04.2017

·

Umowa zlecenie/Umowa o pracę
Rekrutacja ciągła, w zależności od potrzeb.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
·

Dokumenty:
CV oraz list motywacyjny

·

Etapy rekrutacji:
1 lub 2 rozmowy kwalifikacyjne

Kontakt w sprawie rekrutacji office.pl.krakow@br-automation.com
Miejsce pracy
B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
ul. Radzikowskiego 3
31-305 Kraków
Polska

MAN Bus Sp. z o. o.
Sady, ul. Poznańska 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
Oddział w Starachowicach
ul. 1 Maja 12, 27-200 Starachowice
tel.: +48 41 273 41 10
rekrutacja.starachowice@man.eu
www.mantruckandbus.pl

Profil działalności firmy
MAN Bus to jedna z najprężniej działających firm w Europie, a produkowane przez nią autobusy
spełniają oczekiwania Klientów w niemal wszystkich zakątkach świata. W fabryce na terenie
Starachowic MAN Bus zatrudnia blisko 2 300 wykwalifikowanych pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
W czasie wakacji studenci mogą odbywać w MAN Bus miesięczne praktyki. Całoroczny kontakt z
naszą firmą zapewniają dwa programy: Studiuj i pracuj z MAN i Absolwenci na start. Pierwszy
program pozwala łączyć naukę z pracą, podczas której studenci pod opieką mentora realizują
konkretne projekty związane z działalnością firmy, a także mają możliwość pisania prac
dyplomowych w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas praktyk. Drugi program to dwuletni
płatny staż, który pozwala absolwentom podjąć pierwsze profesjonalne wyzwania zawodowe
w wybranym przez siebie obszarze.
Profil kandydata: doskonałe osiągnięcia podczas studiów; doświadczenia zdobyte w czasie
innych praktyk w firmach produkcyjnych lub podczas pobytu za granicą; znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu min. dobrym.

Typy ofert
W firmie MAN osoby studiujące mogą już podczas studiów pokazać, na co ich stać. MAN, jako
jeden ze światowych liderów rozwiązań technologicznych, oferuje wiele możliwości połączenia
zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem w międzynarodowym środowisku:
podczas codziennej działalności operacyjnej, współpracując przy projektach, a także w ramach
prac dyplomowych.
Szukamy pracowników z inicjatywą w obszarach: konstrukcja mechaniczna (mechanika
i budowa maszyn), konstrukcja elektryczna (elektrotechnika), inżynieria, produkcja
i jakość; logistyka i planowanie.
Możliwości współpracy, jakie oferujemy: praktyka studencka, umowa zlecenie w czasie
studiów, staż dla absolwentów, praca w oparciu o umowę o pracę.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Rekrutacja stażystów składa się z następujących części:
· analiza przesłanych aplikacji pod kątem wymaganych kwalifikacji,
· udział i pozytywny wynik w Assessment Center (udział w ćwiczeniu grupowym, prezentacja
swojej osoby i sprawdzenie znajomości języka obcego),
· zadania techniczne w obszarach, które tego wymagają (np. znajomość rysunku
technicznego, MS Excel itp.)

Kontakt w sprawie rekrutacji Joanna Stachowicz, rekrutacja.starachowice@man.eu
Plany rekrutacyjne
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska: konstruktor elektryk, konstruktor mechanik,
stażyści w różnych obszarach w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych działów.

Miejsce pracy Starachowice, woj. świętokrzyskie

SII Sp. z o. o. Oddział w Krakowie
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
tel.: +48 12 390 61 70, fax 22 486 37 34
rekrutacja-krakow@pl.sii.eu
www.pl.sii.eu

Profil działalności firmy
Zatrudniając ponad 2300 inżynierów, Sii jest liderem wśród dostawców usług IT i inżynierii.
Wspieramy naszych Klientów w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą
IT, testów, usług service desk, szkoleniowych i inżynieryjnych. Sii Polska powstała w 2006 roku
i w ciągu kilku lat z małej jednoosobowej firmy przekształciła się w prężnie działające
przedsiębiorstwo. Dbamy o to, aby satysfakcja naszych Klientów, a także pracowników była
wyższa niż u konkurencji. Pozycję lidera na rynku IT w Polsce zawdzięczamy konsekwencji.
Zatrudniamy ludzi z pasją i pracujemy dla najlepszych!

Wymagania stawiane kandydatom
W SII poszukujemy pasjonatów programowania, testowania i administracji, zarówno
z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwentów/ studentów. Ponadto poszukujemy
entuzjastów inżynierii przemysłowej, w tym testerów elektroników i programistów systemów
wbudowanych. Kandydaci ubiegający się o pracę oprócz kompetencji technicznych powinni
charakteryzować się umiejętnościami interpersonalnymi oraz komunikować w języku angielskim
na poziomie dobrym.

Typy ofert
Oferujemy pracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia. Rekrutujemy przez cały rok,
a aktualne oferty znajdują się na naszej stronie www.sii.pl (zakładka oferty pracy).

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
1. Znajdź ofertę dla siebie na naszej stronie www (zakładka oferty pracy) lub zapytaj o projekt.
2. Aplikuj wypełniając nasz formularz lub wysyłając CV pod wskazany adres mailowy
(to szybkie i łatwe)!
3. Jeśli Twoje CV spotka się z pozytywną oceną, zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną.
Będzie to miłe spotkanie, a Ty będziesz traktowany po partnersku.
4. Jeśli aplikujesz na stanowisko techniczne, czekać Cię będzie test techniczny, który określi
Twój poziom wiedzy i doświadczenia (rozmowa telefoniczna lub link do testu online).
5. Spotkanie z managerem projektu. To czas na poznanie potencjalnych zadań, technologii
i oczekiwań.
Rozpocznij przygodę z Sii! Tak naprawdę, najlepsze jest właśnie przed Tobą!

Kontakt w sprawie rekrutacji Dział Rekrutacji i HR Sii, rekrutacja-krakow@pl.sii.eu
Miejsce pracy Sii Sp. z o. o. oddział w Krakowie, ulica Wielicka 72

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
ul. Mogilska 41,31-545 Kraków
EC.Krakow@airliquide.com
www.engineering-airliquide.com

Profil działalności firmy
Air Liquide Global E&C Solutions Poland 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: 260 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.engineeringairliquide.com w zakładce ‘Talents’ oraz na stronie Grupy Air Liquide www.airliquide.com
w zakładce ‘Careers’, jak również 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: 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 socjalnych.

Do Grupy Air Liquide należy również firma:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. J.Conrada 63,
31-357 Kraków
www.pl.airliquide.com

Profil działalności
Produkcja i dystrybucja gazów technicznych i medycznych oraz sprzedaż powiązanych
rozwiązań technologicznych i usług.
Liczba pracowników: ponad 400 w całej Polsce.

Wymagania stawiane pracownikom
·
·
·

absolwenci studiów inżynierskich lub ekonomicznych
bardzo 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
Osoby zainteresowane pracą lub stażem prosimy o wysłanie CV na adres
rekrutacja@airliquide.com wraz ze wskazaniem interesującego obszaru zawodowego lub
aplikowanie na konkretną ofertę pracy.

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, Głogów.

NSG GROUP
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 41 273 41 10
www.pilkington.pl

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. Fabryki Pilkington
Automotive Poland w Sandomierzu i Chmielowie produkują bezpieczne szkło hartowane oraz
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, robotyka, mechatronika,
informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inne zbieżne z profilem działalności firmy.
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 ofertę pracy.
Kandydaci wykonują testy – często są to testy wiedzy czy umiejętności oraz ze znajomości
języka obcego.
Etap II: Assessment 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, ćwiczenia symulujące, zadania zawodowe.
Etap III: Spotkanie z przełożonym
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.

Kontakt w sprawie rekrutacji
NSG Group, Dział Personalny, t: +48 15 832 63 13, +48 15 832 63 36, www.pilkington.pl

Miejsce pracy
Sandomierz, Chmielów k/Tarnobrzega, 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.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
@: rekrutacja@eurovia.pl
www.eurovia.pl

Profil działalności firmy
Eurovia to międzynarodowy lider w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, produkcji
kruszyw oraz recyklingu materiałów budowlanych, reprezentujący Grupę VINCI w 15 krajach
na świecie. To wiodący wykonawca robót publicznych, oferujący szeroką gamę produktów
i technologii do realizacji inwestycji drogowych oraz aranżacji przestrzeni miejskich.
Eurovia w Polsce to 35 lokalizacji i ponad tysiąc pracowników zatrudnionych w głównych
obszarach działalności firmy:
· budownictwo drogowe i kolejowe
· produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych
· produkcja kruszyw
· utrzymanie infrastruktury drogowej.

Wymagania stawiane kandydatom
Do współpracy zapraszamy głównie absolwentów kierunków inżynierskich, ale także, do naszych
centrów wsparcia biznesu, osoby z wykształceniem ekonomicznym i pokrewnym.
Poszukujemy nastawionych na osiąganie ambitnych celów Kandydatów, którzy będą uczyć się
zawodu pod okiem najlepszych specjalistów w branży. Od Kandydatów oczekujemy
zaangażowania, energii, przedsiębiorczości i pasji.

Typy ofert
Praktyki i staże dla studentów/absolwentów organizujemy przez cały rok – największa liczba
ofert pojawia się w miesiącach czerwiec/lipiec. Zapraszamy też do spontanicznej aplikacji
na adres: rekrutacja@eurovia.pl (w tytule maila prosimy wpisać “praktyka/staż”)
Aktualne oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://www.eurovia.pl/pl/kariera/oferty-pracy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Aby aplikować do Eurovia należy przesłać swoją aplikację przez stronę internetową:
http://www.eurovia.pl/pl/kariera/oferty-pracy
Proces rekrutacji uzależniony jest od rodzaju stanowiska. Zazwyczaj składa się z rozmowy
z przedstawicielem działu HR (telefoniczna lub bezpośrednia) oraz rozmowy z przyszłym
przełożonym w oddziale, do którego złożona została aplikacja. Wymaganym dokumentem jest
CV.
Rekrutację prowadzimy cały rok – w zależności od prowadzonych inwestycji.

Kontakt w sprawie rekrutacji
W sprawie rekrutacji zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@eurovia.pl

Miejsce pracy cała Polska.

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
www.amazon.com

Profil działalności firmy
Stronę internetową Amazon.com uruchomiono w lipcu 1995 r. Firma wyznaje cztery zasady
przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań,
zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon jako
pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy
za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon,
Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, TV Fire i Amazon Echo.
Amazon zatrudnia na świecie już ponad 240 tysięcy pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów:
· z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
· gotowych na pracę zmianową
· komunikatywnych
· z umiejętnościami pracy w zespole.

Typy ofert
Oferujemy:
·
·

płatne praktyki oraz staże dla studentów w obszarach działań operacyjnych, PR
i finansów. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.
zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowiska managerskie.

Aplikacje można składać na stronie http://www.myamazonjob.com/rightplace-poland

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacji uzależniony jest od stanowiska i może składać się z następujących etapów:
·
·
·

telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracownika Działu Personalnego
testy analityczne
rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie firmy Amazon

Kontakt w sprawie rekrutacji Zuzanna Pyżalska, pyzalska@amazon.com
Miejsce pracy
Prowadzimy rekrutację pracowników, którzy dołączą do zespołów centrów logistyki e-commerce
Amazon na Bielanach Wrocławskich i w Sadach koło Poznania.

Dodatkowe informacje
Amazon jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Bardzo wierzymy w to,
że zatrudnianie zróżnicowanej kadry leży u podstaw naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne
podejmujemy na podstawie doświadczenia i umiejętności kandydata. Cenimy pasje odkrywania,
tworzenia, upraszczania i budowania.

NOKIA Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie
ul. Bobrzyńskiego 46
30-348 Kraków
tel.: 12 298 90 00
www.nokiakrakow.pl

Profil działalności firmy
Nokia w Krakowie działa od ponad 5 lat. To tutaj projektowane są i testowane nowe
funkcjonalności dla sieci mobilnych LTE 4G, Internet of Thing oraz 5G. Obecnie zatrudniamy
ponad 600 pracowników i cały czas rekrutujemy. Praca u nas daje możliwość udziału
w projektach, w których wykorzystywane są nowoczesne języki i techniki tworzenia
oprogramowania: C++ 11 / C++ 14 / Python / CI / Scrum.

Wymagania stawiane kandydatom
Szczegółowe wymagania są zależne od stanowiska. Jednak bez względu na charakter
wykonywanej pracy chcemy, aby nasz przyszły pracownik:
· był studentem ostatnich lat studiów I i II stopnia związanych z branżą IT,
· znał język angielski (w mowie i piśmie), ponieważ jest to niezbędne do pracy
w międzynarodowym środowisku,
· potrafił pracować w zespole,
· dążył do poszerzania swojej wiedzy,
· był komunikatywny.

Typy ofert
W zależności od zapotrzebowania rekrutacja odbywa się przez cały rok. Najczęściej poszukujemy
osób na stanowisko tester oraz developer. Prowadzimy również wakacyjne praktyki, na które
rekrutacja odbywa się w kwietniu oraz całoroczne staże. Najlepszym osobom zostaje
zaproponowana umowa o pracę.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Kandydat aplikuje poprzez stronę www.nokiakrakow.pl w zakładce kariera. Następnie:
· jeśli aplikował na stanowisko testerskie będzie musiał przejść rozmowę telefoniczną, która
pozwoli ocenić jego doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego,
· jeśli aplikował na stanowisko developerskie będzie musiał wypełnić test na platformie
online.
Trzeci etap to panel techniczny, który odbywa się na terenie firmy. Składa się z dwóch części:
1.
rozmowa z naszymi inżynierami, opierająca się na testach technicznych, sprawdzających
wiedzę pod kątem danego stanowiska,
2.
rozmowa mająca na celu weryfikację umiejętności HR.
Ostatni, czwarty etap to uzyskanie odpowiedzi – trwa ok. 2 tygodni

Kontakt w sprawie rekrutacji Magdalena Michalik: recruitment.krakow@nokia.com
Plany rekrutacyjne
Planujemy zatrudnić kilkudziesięciu inżynierów do działu LTE. Szukamy zarówno testerów,
jak i developerów w trakcie ostatnich lat studiów, absolwentów oraz osób z kilkuletnim
doświadczeniem.

Miejsce pracy Kraków Pychowice, ul. Bobrzyńskiego 46; Kraków AZBUD, ul. Aleja Pokoju 78
Dodatkowe informacje
Zależy nam na wspieraniu lokalnego ekosystemu, dlatego bierzemy udział w konferencjach
i festiwalach nauki m.in. KKRRiT, SFI, Robocomp, Smart City czy KrakYourNet. Dodatkowo
angażujemy się w wydarzenia sportowe jak Business Run i Bieg Niepodległości.

ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
tel.: +48 12 266 39 39
www.grupazue.pl

Profil działalności firmy
Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja
w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii
tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
ZUE S.A. świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury
tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej, bieżącego
utrzymania systemów infrastruktury miejskiej, a także budowy kompletnych systemów sieci
elektroenergetycznych w zakresie energetyki profesjonalnej.
W tym roku Grupa ZUE obchodzi 25-lecie swojej działalności.

Wymagania stawiane kandydatom
Zapraszamy do współpracy absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów przede wszystkim
takich kierunków jak: Budownictwo, Elektrotechnika, Energetyka. Interesują nas kandydaci
nastawieni na rozwój, ciągłe zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz gotowi do podjęcia
pracy w delegacji.

Typy ofert
Poszukujemy zarówno osób z doświadczeniem jak i takich, które rozpoczynają swoją karierę
zawodową. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zgodnie z bieżącymi potrzebami
firmy. Prowadzimy również wakacyjne praktyki umożliwiające zdobycie doświadczenia.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Etap I
Przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@zue.krakow.pl
Etap II
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem działu HR
na temat rozwoju i oczekiwań kandydata wobec pracy oraz z kierownikiem działu, do którego
kandydat aplikuje.
Etap III
Informacja zwrotna do wszystkich kandydatów na temat wyników procesu rekrutacji.
Rekrutacja odbywa się przez cały rok, w zależności od potrzeb.
Aktualne oferty pracy publikowane są na naszej stronie internetowej: www.grupazue.pl,
w zakładce „Kariera”

Kontakt w sprawie rekrutacji: Magdalena Jagodzińska – zastępca dyrektora HR,
tel. 12 266 39 39, rekrutacja@zue.krakow.pl

Miejsce pracy w zależności od potrzeb: Kraków lub kontrakty budowlane na terenie całej Polski
oraz za granicą.

Dodatkowe informacje
Informacje na temat aktualnie prowadzonych przez firmę kontraktów budowlanych znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej: www.grupazue.pl

Ericpol Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków
tel.: +48 12 295 46 00
www.ericpol.pl

Profil działalności firmy
Ericpol jest firmą informatyczną działającą od 1991r. na międzynarodowym rynku ICT.
Świadczymy usługi outsourcingowe, consultingowe i integratorskie. Dostarczamy rozwiązania
dedykowane dla branż: telekomunikacja, automotive, przemysł, sektor publiczny, finanse
i bankowość, sektor medyczny. Obecnie zatrudniamy ok. 2400 pracowników.
Od 2016 r. jesteśmy częścią grupy Ericsson, największego na świecie dostawcy technologii i usług
dla operatorów telekomunikacyjnych.

Wymagania stawiane kandydatom
Praca:
· wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat/końcówka studiów (preferowane kierunki:
informatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, fizyka, matematyka)
· znajomość języka programowania C++ lub Java
· umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się
· dobra znajomość języka angielskiego
· komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
· zainteresowanie telekomunikacją i programowaniem
· dyspozycyjność w wymiarze min. 4/5 etatu

Typy ofert
Oferty pracy:
Poszukujemy kandydatów m.in. na stanowiska programistów C++, C oraz testerów
oprogramowania. Naszym pracownikom oferujemy umowę o pracę. Do końca roku planujemy
zatrudnić ok. 300 os.
Oferty praktyk:
Studentów ostatnich lat studiów kierunków technicznych zapraszamy na 2-3 miesięczne płatne
praktyki. Zapraszamy osoby dyspozycyjne w wymiarze min. 20 godz. tygodniowo. Praktyki
rozpoczną się w okresie październik/listopad i trwać będą przez okres 2-3 miesięcy. Naszym
praktykantom oferujemy umowę zlecenie.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Praca - etapy rekrutacji:
·
·
·
·

analiza CV
testy rekrutacyjne
rozmowa z managerem i testy techniczne
nawiązanie współpracy

Praktyki – etapy rekrutacji:
· analiza CV
· rozmowa z managerem
· nawiązanie współpracy

Aplikacje do pracy i na praktyki należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.ericpol.pl/kariera

Kontakt w sprawie rekrutacji
Anna Bąk, Anna.Bak@ericpol.com

Miejsce pracy Kraków

DGS Poland Sp. z o. o.
ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn
tel.: 91 441 78 89
poland@dgs.com
www.dgs.pl

Profil działalności firmy
DGS Poland Sp. z o.o. (wcześniej Oticon Polska Production Sp. z o.o.) powstał w 2007 roku
w Mierzynie k. Szczecina, gdzie początkowo zatrudnienie znalazło 150 pracowników. Dzisiaj firma
zatrudnia ponad 2000 osób.
Jesteśmy konkurencyjną marką na rynku aparatów słuchowych, a to motywuje nas
do wprowadzania nowych rozwiązań produktowych. W dziale wdrażania nowych produktów
(NPI) poszukujemy i korzystamy ze specjalistycznych technologii produkcyjnych (laserowe
łączenie plastików, laserowe lutowanie, pokrywanie i zabezpieczanie komponentów
elektronicznych). Projektujemy maszyny i linie produkcyjne wykorzystując środowisko
Pro/ENGINEER i wiedzę z zakresu MTM, Lean czy GMP.
W tej chwili w Szczecinie budujemy Dział R&D, który składać się będzie ze specjalistów
samodzielnie projektujących aparaty słuchowe oraz urządzenia umożliwiające komunikację
między aparatami słuchowymi a urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak np. telefony komórkowe
czy telewizory. Pracujemy na sprzęcie: Rohde & Schwarz (analizatory, generatory), Brüel & Kjær,
G.R.A.S. (mikrofony, osprzęt), Genelec (monitory głośnikowe), IAC Acoustics (komory
akustyczne), Electro-Metrics (sensory). Do testów ESD i EMC używamy aparatury firmy
TESEQ/Ametek oraz sprzętu pomiarowego firmy Agilent.
Każdy z etapów produkcji naszych aparatów słuchowych wspieramy specjalistycznym,
dopasowanym do produktu oprogramowaniem, o które dba Dział Rozwoju Oprogramowania.
Dzięki świetnie wyposażonemu zapleczu parku maszynowego sami wytwarzamy materiał
produkcyjny oraz różnorodne akcesoria. W dziale procesów wtryskowych znajduje się
dwadzieścia wtryskarek renomowanych firm, takich jak: Arburg, Fanuc czy Battenfeld. Do napraw
form wtryskowych używamy najnowocześniejszych i najdokładniejszych maszyn, frezarek,
drążarek wgłębnych i drutowych, takich firm jak Makino oraz Agile Charmilles, a także narzędzi i
robotów EROWA.
Ważnym dla nas miejscem jest nowoczesne Centrum Dystrybucji. W tym nowo powstałym
obiekcie używamy rozwiązań czołowych producentów w branży automatyki przemysłowej, a także
najnowocześniejszych rozwiązań techniki napędowej (SSI SCHÄFER).
Jeśli chcesz pracować w gronie wykwalifikowanych specjalistów z unikalnymi kompetencjami
w skali kraju, dołącz do naszego zespołu!

Wymagania stawiane kandydatom
Szukamy przede wszystkim ludzi z pasją. Aktywnych studentów, dla których czas studiów to
przede wszystkim czas pracy nad własnym rozwojem. Brałeś czynny udział w kołach naukowych,
konferencjach, projektach organizowanych na Twojej Uczelni? My również stawiamy na rozwój,
dlatego jesteś nam potrzebny!
Wiemy, że wiedza teoretyczna często nie idzie w parze z praktyczną – ale tej chętnie Ciebie
nauczymy. Jedyne, czego wymagamy to komunikatywna znajomość języka angielskiego, którą
wykorzystasz w codziennej pracy.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Dział Rekrutacji, e-mail: rekrutacja@dgs.com

Miejsce pracy Mierzyn k. Szczecina

Prisjakt Poland Sp. z o. o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16
31-864 Kraków
tel.: 795 050 583
office@prisjakt.nu
www.prisjakt.nu, www.prisjakt.pl

Profil działalności firmy
Prisjakt to działający od 14 lat szwedzki serwis internetowy propagujący zakupy w Internecie,
uznany za najlepszą porównywarkę cen (nagroda InternetWorld). Firma jest częścią grupy
mediowej Schibsted, poza Szwecją działa w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Nowej Zelandii
i Finlandii, zdobywając coraz większe uznanie konsumentów. Naszą misją jest dostarczanie
użytkownikom obiektywnej informacji dotyczącej produktów oraz umożliwienie prostego
odnajdywania najlepszych ofert online. Misją krakowskiego zespołu jest zarządzanie ofertami
produktów dostępnych na stronach Prisjakt/PriceSpy, aktualnie 2 krakowskie biura zatrudniają
107 osób!

Wymagania stawiane kandydatom
·
·
·
·
·

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
Zdolność do sprawnej analizy dużej ilości danych przy jednoczesnym skupianiu się
na detalach
Łatwość w zarządzaniu wieloma danymi (kategoriami) jednocześnie
Angażowanie się w swoją pracę, wychodzenie z inicjatywą i sugestiami
Umiejętność przyswajania wiedzy przekazywanej na szkoleniach oraz dążenie
do samorozwoju.

Typy ofert
Praca w pełnym wymiarze godzin, umowa o pracę na czas nieokreślony

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Rekrutacja składa się z dwóch etapów:
Etap 1:
Wybrane osoby zostają zaproszone na test (wcześniej otrzymują mailowo informacje
pozwalające się do niego przygotować) stanowiący próbkę pracy wykonywanej w Prisjakt
Etap 2:
Rozmowa kwalifikacyjna z Team Managerem grupy/grup, do której kandydat jest przewidziany
(w języku polskim oraz angielskim)

Kontakt w sprawie rekrutacji
Natalia Kałamarz, mail - natalia.kalamarz@prisjakt.nu
Aplikacje proszę przesyłać na adres: office@prisjakt.nu

Plany rekrutacyjne
Najbliższe plany rekrutacyjne zakładają rozpoczęcie pracy nowych generacji w styczniu 2017,
następnie prawdopodobnie w kwietniu. Każdorazowo zatrudnimy około 10-15 osób

Miejsce pracy Kraków, biura zlokalizowane przy ul. Życzkowskiego

Comarch S.A.
Al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków
@: praca@comarch.pl
www.kariera.comarch.pl

Profil działalności firmy
Comarch w imponującym tempie urósł z kilkuosobowej firmy do jednego z największych polskich
dostawców rozwiązań IT w Europie Środkowej. Obecnie zatrudniamy ponad 5000 wysokiej klasy
specjalistów. Posiadamy oddziały w 14 największych miastach w Polsce oraz kilkadziesiąt
ulokowanych w Europie, obu Amerykach, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy studentów ostatnich lat i absolwentów kierunków informatycznych
oraz pokrewnych. Na staż wakacyjny wymagamy znajomości podstaw 2 z 4 technologii (Java,
C/C++, .Net, Bazy Danych), do pracy poszukujemy kandydatów ze znajomością praktycznie
każdego języka programowania.

Typy ofert
Co roku realizujemy wakacyjny staż IT. Jest to jeden z największych programów stażowych
w Polsce. Rekrutacja online trwa od ok. 1 marca do 20 kwietnia poprzez stronę internetową
www.staz.comarch.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
1. Etap – formularz online na stronie www.kariera.comarch.pl,
2. Etap – test wiedzy informatycznej (nie dotyczy stanowisk administracyjnych) pisany
w siedzibie firmy.
3. Etap – rozmowa kwalifikacyjna z managerem prowadzącym rekrutację.
4. Etap – decyzja przekazywana telefonicznie lub mailowo.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Strona www.kariera.comarch.pl, adres e-mail: praca@comarch.pl

Plany rekrutacyjne
W Comarch rekrutacja na stanowiska programistyczne, analityczne czy konsultanckie
prowadzona jest przez cały rok. Jeśli zaś chodzi o rekrutację stażową, I etap w postaci
wypełnienia formularza online odbywa się w marcu i kwietniu.

Miejsce pracy Kraków, kampus przy al. Jana Pawła II / ul. Życzkowskiego

Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
32-050 Skawina
tel.: +48 12 277 10 00
www.valeo.com

Profil działalności firmy
Valeo jest międzynarodową Grupą w pełni skupioną na projektowaniu, produkcji i sprzedaży
komponentów, systemów i modułów dla samochodów osobowych i ciężarowych. Valeo należy do
czołówki dostawców przemysłu motoryzacyjnego z nieustająco rozwijaną międzynarodową siecią
oddziałów. Obecnie Valeo to 134 zakłady produkcyjne, 52 centra badań i rozwoju, 15 centrów
dystrybucyjnych i ponad 82800 pracowników w 30 krajach.

Wymagania stawiane kandydatom
Szukamy zaangażowanych studentów inżynierii mechanicznej i materiałowej, automatyki
i robotyki, zarządzania jakością, logistyki, zarządzania systemami produkcyjnymi.
Oczekujemy dynamizmu, samodzielności i otwartości na nową wiedzę oraz chęci do pracy
w międzynarodowej korporacji o wysokich standardach. Konieczna jest dobra znajomość języka
angielskiego oraz pakietu MS Office.

Typy ofert
Na aplikacje czekamy w odpowiedzi na konkretne oferty lub po prostu przez cały rok,
pod adresami mailowymi, poszczególnych jednostek Valeo:
· Oddział Produkcji Systemów Chłodzenia Silnika
e-mail: ths.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com
· Oddział Produkcji Wycieraczek
e-mail: vis.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com
· Oddział Produkcji Systemów Oświetlenia
e-mail: vis.chrzanow.recruitment.mailbox@valeo.com
· Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych
e-mail: pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo.com
Prowadzimy rekrutacje na płatne staże w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
oraz na stanowiska pacy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Rekrutacja składa się z dwóch etapów – rozmowy z osobą z Działu Personalnego oraz rozmowy
z Kierownikiem Działu, do którego się aplikuje.
Wymagane jest przesłanie CV w języku polskim lub angielskim.

Kontakt w sprawie rekrutacji
·
·
·
·

Oddział Produkcji Systemów Chłodzenia Silnika,
Patrycja Głogowska, patrycja.glogowska.ext@valeo.com
Oddział Produkcji Wycieraczek,
Małgorzata Pękala, malgorzata.pekala@valeo.com
Oddział Produkcji Systemów Oświetlenia,
Aleksandra Kowalik, aleksandra.kowalik@valeo.com
Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych,
Alicja Wątroba, alicja.watroba@valeo.com

Miejsce pracy Skawina, Chrzanów, Czechowice Dziedzice
Dodatkowe informacje Oferujemy: płatny staż w oparciu o umowę o pracę lub umowę
zlecenie;
doświadczenie
w
międzynarodowej
korporacji;
zaznajomienie
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi.

się

CH2M Center
ul. Marii Konopnickiej 31
30-302 Kraków
Tel.: +48 12 225 60 00
www.ch2m.com

Profil działalności firmy
CH2M jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi doradztwa technicznego,
projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego
i prywatnego. Działalność firmy koncentruje się w branży przemysłowej, energetycznej,
infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej, w których realizowane są jedne
z największych projektów infrastrukturalnych i programów inwestycyjnych, jak m.in. wioski
olimpijskie, projekty ochrony przeciwpowodziowej czy obiekty przemysłowe. CH2M zatrudnia
ponad 22 000 pracowników na całym świecie. W Polsce jesteśmy obecni od 1996r. i zatrudniamy
ponad 800 osób, w tym ponad 400 inżynierów oraz 400 specjalistów różnych branż, tworzących
centrum usług wspólnych.

Wymagania stawiane kandydatom
Każde stanowisko wymaga innych kwalifikacji, które określamy w ogłoszeniu na naszej stronie
internetowej. Zapraszamy do aplikowania absolwentów kierunków: Budownictwo (Drogowe,
Mostowe, Konstrukcje), Elektrotechnika, Automatyka, Inżynieria środowiska, Geotechnika,
BIM, Architektura. Wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego i chęci rozwoju w
międzynarodowym środowisku.

Typy ofert
Poszukujemy i zatrudniamy zarówno inżynierów i specjalistów z doświadczeniem zawodowym,
jak też tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Oferujemy również praktyki zawodowe i staże,
które często prowadzą do zatrudnienia na stałe po zakończeniu studiów.
Kandydatów na staże i praktyki prosimy o składanie aplikacji przez stronę internetową na
www.ch2m.com/careers/students
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w chwili uruchomienia programu praktyk.
Kandydatów z doświadczeniem zawodowym zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi
stanowiskami na www.ch2m.com/careers

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Załącz swoje CV oraz krótki list motywacyjny za pośrednictwem strony internetowej:
www.ch2m.com/careers
Po pomyślnym przejściu etapu wstępnej weryfikacji zgłoszeń nasz zespół rekrutacyjny
skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby bliżej poznać Twoje doświadczenie i kompetencje.
Rozmowa będzie trwała ok. 20 -30 minut. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie w
naszym biurze. Jeśli będziesz jednym z nich, o szczegółach spotkania zawiadomimy Cię
z wyprzedzeniem. Rozmowy kwalifikacyjne są ostatnim etapem rekrutacji i procesu selekcji. O
wynikach poinformujemy Cię w terminie do 2 tygodni od rozmowy.

Miejsce pracy Kraków
Dodatkowe informacje
Nasi pracownicy korzystają z wielu benefitów, takich jak m.in.: możliwości rozwoju zawodowego
w motywującym i twórczym środowisku pracy, elastyczne godziny pracy, prywatna opieka
medyczna dla pracowników i ich rodzin, grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć
sportowych, zwrot kosztów czesnego, kursy języka angielskiego.

ZF TRW
ul. Rolnicza 33
42-200 Częstochowa

ul. Konwojowa 94
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 485 64 87
@ rekrutacja.zf@zf.com
http://www.trw.pl/

Profil działalności firmy
ZF TRW będąc wiodącym projektantem oraz producentem aktywnych i pasywnych systemów
bezpieczeństwa obsługuje wszystkich największych producentów pojazdów samochodowych
na całym świecie. Obecnie firma zatrudnia 138 tysięcy osób w 40 krajach.

Wymagania stawiane kandydatom
·
·
·
·
·

wykształcenie wyższe (lub studenci ostatniego roku);
ugruntowana wiedza fachowa;
umiejętność zarządzania wieloma zadaniami i pracy pod presją czasu;
elastyczność, ambicja i gotowość do podejmowania wyzwań;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość drugiego języka
obcego).

Typy ofert
Obecnie poszukujemy zarówno osób z doświadczeniem, które zasilą naszą kadrę specjalistów
jak i kandydatów na staż.
Program stażowy:
Dla osób bez doświadczenia w branży Automotive, firma ZF TRW oferuje płatne staże
w następujących obszarach: Produkcja, Nowe Uruchomienia, Inżynieria Produktu, Zarządzanie
Projektami, Jakość, Utrzymanie Ruchu, Logistyka, Zakupy, Finanse, HR, IT

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Jeśli zainteresuję Cię konkretne stanowisko, to zachęcamy do złożenia aplikacji. Dokumenty
aplikacyjne pozwolą nam zapoznać się i przeanalizować Twoją kandydaturę. Jeśli aktualnie nie
prowadzimy rekrutacji na stanowisko, którego szukasz, to możesz wysłać swoje CV na adres email: rekrutacja.zf@zf.com.
Proces rekrutacji w ZF TRW obejmuje dwa etapy. Pierwszym jest krótka rozmowa telefoniczna,
która potwierdzi kwalifikacje oraz znajomość języka angielskiego. Drugim etapem jest spotkanie
w siedzibie firmy z przedstawicielem Działu HR oraz bezpośrednim przełożonym. Zdarza się,
że częścią drugiego etapu jest również test techniczny lub inny, sprawdzający wymagane na
danym stanowisku kompetencje.
Rekrutujemy na stanowiska stażowe i specjalistyczne przez cały rok.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Magdalena Ciesielska, magdalena.ciesielska@zf.com
Agnieszka Lipińska, agnieszka.lipinska@zf.com

Miejsce pracy
W Częstochowie rekrutujemy do: Centrum Inżynieryjnego, Centrum IT, Centrum Obsługi
Finansowej oraz Globalnego Biura Zakupów.
W Bielsku-Białej prowadzimy rekrutacje do Centrum Inżynieryjnego.

Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 13
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: 32 22 00 120, fax 32 22 00 125
www.zprae.pl

Profil działalności firmy
Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej (ZPrAE Sp. z o.o.), istnieje na rynku producentów
automatyki elektroenergetycznej od 21 lat, mieści się w Siemianowicach Śląskich i zatrudnia
ponad 160 osób. Spółka ZPrAE specjalizuje się w produkcji aparatury zabezpieczeniowej oraz
prefabrykacji szafowych zestawów aparatury elektrycznej obwodów wtórnych stacji
energetycznych i elektrowni. Naszymi flagowymi urządzeniami są zabezpieczenia szyn
zbiorczych oraz lokalna rezerwa wyłącznikowa.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy programistów do zespołu prowadzącego działania badawczo-rozwojowe, a także
elektryków i elektroników do działów projektowego, laboratorium oraz serwisu.
Szczegóły dotyczące ofert pracy zamieszczone są na stronie:
http://zprae.pl/praca/oferty-pracy

Typy oferty
Oferujemy możliwość odbycia praktyk studentom wydziałów o kierunkach elektrycznych
i elektronicznych lub pokrewnych. Terminy oraz dział odbywania praktyk są ustalane
indywidualnie z każdym zainteresowanym.

Etapy rekrutacji
Należy przesłać elektronicznie podanie o pracę/praktykę, list motywacyjny, CV.
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej witrynie internetowej:
http://zprae.pl/praca/oferty-pracy

Kontakt w sprawie rekrutacji
Dział Kadr, e-mail: praca@zprae.pl

Miejsce pracy
Praca: w siedzibie ZPrAE w Siemianowicach Śląskich oraz Stacje Elektroenergetyczne na terenie
kraju dla pracowników działu Serwisu i Uruchomień.
Praktyka: w siedzibie ZPrAE w Siemianowicach Śląskich

Wosana SA
ul. Batorego 35A
34-120 Andrychów
tel.: +48 33 873 41 51
kontakt@wosana.pl
www.wosana.pl

Profil działalności firmy
WOSANA S.A. to znany producent napojów bezalkoholowych, funkcjonujący na rynku od 25 lat.
Główna siedziba firmy i centrum zarządzania znajduje się w Andrychowie. Firma zatrudnia ponad
300 osób w trzech zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych w Andrychowie, Turowie
k. Częstochowy i Damnicy k. Słupska. WOSANA oferuje szeroki wybór napojów w różnorodnych
opakowaniach i pojemnościach, z których najbardziej znany to woda źródlana „Mama i ja”.
WOSANA to także jeden z najbardziej znaczących producentów napojów pod markami własnymi
sieci handlowych. Firma dynamicznie rozwija również działalność eksportową.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy osób na stanowiska: Elektryk, Mechanik, Elektromechanik, Operator maszyn.
Kandydaci powinni spełniać warunki:
· ukończenie studiów o danym profilu,
· znajomość języka angielskiego,
· umiejętność posługiwania się programem AutoCad.

Typy ofert
Praca na umowę o pracę, stały etat.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
·
·
·

Etap I: przesłanie CV na adres praca@wosana.pl,
Etap II: uzupełnienie ankiety personalnej na stronie www.wosana.pl,
Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Asystent Zarządu – Iwona Ansidoni – e-mail: iansidoni@wosana.pl

Miejsce pracy
Andrychów, Damnica k. Słupska, Turów k. Częstochowy

Capgemini Polska
ul. Lublańska 38
31-467 Kraków
tel.: +48 12 634 70 00
www.pl.capgemini.com

Profil działalności firmy
Capgemini jest globalnym liderem świadczącym usługi konsultingowe, technologiczne
i outsourcingowe zatrudniającym 180 000 pracowników w 40 krajach na świecie. Od 1996 roku
Capgemini działa na polskim rynku i jest jednym z największych inwestorów sektora
nowoczesnych usług dla biznesu. Zespół Capgemini w Polsce liczy ponad 6 500 specjalistów
zatrudnionych w 6 miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu oraz
Poznaniu, obsługując klientów na całym świecie w blisko 30 językach obcych.

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, a także finansów, czy operacji bankowych. 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
Praca/ Program Praktyk Letnich/ Program Ambasador
Rekrutacja do Programu Praktyk Letnich oraz Programu Ambasador odbywa się w maju,
natomiast rekrutacja na pozostałe stanowiska trwa 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 i analityczne testy kwalifikacyjne (na wybrane stanowiska)
3. Rozmowa telefoniczna z rekruterem
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.
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

Kontakt w sprawie rekrutacji praca.pl@capgemini.com
Miejsce pracy Kraków, Katowice, Opole

ING Services Polska Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 35
40-155 Katowice
@: kariera@ingservicespolska.pl
www.ingservicespolska.pl

Profil działalności firmy
Wejdź do świata ING Services Polska (ISP). Poznaj międzynarodowy charakter naszej firmy
oraz aktywną rolę ludzi tu pracujących. Razem zmieniamy świat IT.
ISP zatrudnia obecnie ponad 650 pracowników. Dostarczamy innowacyjne serwisy IT dla grupy
ING na całym świecie. Nasze usługi bazują na koncepcji Platform as a Service, dzięki czemu
z sukcesem wdrażamy najnowsze trendy technologiczne, takie jak automatyzacja czy
wirtualizacja. ISP jest organizacją o ogromnym potencjale. Od ponad 10 lat kształtujemy rynek
pracy IT, dając ogromne możliwości kariery.

Wymagania stawiane kandydatom Od kandydatów oczekujemy wykształcenia kierunkowego
IT lub doświadczenia w branży IT, a także komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
Poszukujemy osób na stanowiska operatorskie i administracyjne, jak również na stanowiska
specjalistów i ekspertów IT w obszarach: .Net, Java, LINUX, Red Hat, Oracle, Sybase, Jboss,
SAN/ Storage, Backup, Big Data, Hadoop, bezpieczeństwo IT i inne.

Typy ofert Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Realizujemy również praktyki oraz
programy stażowe. Aplikacje przyjmowane są przez cały rok.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Przygotowanie dokumentów:
· Odwiedź naszą stronę www.ingservicespolska.pl
· Wybierz stanowisko odpowiadające Twoim umiejętnościom i doświadczeniu
· Uzupełnij formularz rekrutacyjny na stronie lub wyślij swoje CV na adres
kariera@ingservicespolska.pl
Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. W ING Services Polska
ten etap rekrutacji dzieli się na dwie części:
1. Screening telefoniczny, czyli weryfikacja danych zawartych w dokumentach podczas
rozmowy telefonicznej
2. Spotkanie osobiste z osobami, które pozytywnie przejdą poprzedni etap; podczas spotkania
omawiane są obszary interesujące z punktu widzenia firmy. Kandydaci proszeni są o
przyniesienie ze sobą referencji od poprzednich pracodawców. Niektóre stanowiska
wymagają przeprowadzenia testów
Witamy w ISP!
Jeżeli pozytywnie przeszedłeś poprzednie etapy procesu rekrutacji - Witamy w ISP!

Plany rekrutacyjne Nasza firma stale dynamicznie się rozwija. Do końca 2017 roku chcemy
zatrudnić około 100 osób. Szukamy osób, które chcą się rozwijać w obszarze programowania,
a równocześnie nie boją się wyzwań stawianych podczas zarządzania systemami IT.

Miejsce pracy
Katowice - centrum nowoczesnej metropolii, jednej z największych w tej części Europy.
W ISP kładziemy duży nacisk na doskonalenie zawodowe. Nasi
pracownicy uczestniczą w licznych szkoleniach zewnętrznych oraz w egzaminach
certyfikacyjnych. Utworzyliśmy również wewnętrzną Akademię ISP - program mający na celu
doskonalenie zawodowe pracowników ING Services Polska. Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się wewnętrzne szkolenia techniczne, prowadzone przez pracowników firmy.

Dodatkowe informacje

ELECTRIS s.c.
ul. Mickiewicza 6
32-650 Kęty
tel.: +48 33 874 49 30; fax +48 33 879 07 04
www.electris.pl

Profil działalności firmy
Firma ELECTRIS specjalizuje się w produkcji elementów miedzianych na zamówienie klientów
z branży elektroenergetycznej, a także transportowej i lotniczej. Korzystamy z nowoczesnych
technologii obróbki metali przy jednoczesnym wykorzystaniu naszego niszowego know-now.
Współpracujemy ze światowymi liderami z branży. Elastyczność naszych usług oraz wysoka
jakość produktów znalazły uznanie u naszych partnerów biznesowych, czego potwierdzeniem jest
wielokrotne uzyskiwanie tytułu dostawcy roku.
Aktualnie zatrudniamy 110 pracowników, przy czym liczba ta dynamicznie wzrasta ze względu na
intensywny rozwój projektowy i organizacyjny firmy.

Wymagania stawiane kandydatom
znajomość j. angielskiego, umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość metod obróbki
metali, umiejętności analityczne, elastyczność, otwartość na zmiany, wielozadaniowość,
znajomość narzędzi jakości i rozwiązywania problemów (Poka-Yoke, 5 WHY, Analiza Pareto,
Diagram Ishikawy, Metoda A3, 5S, 8D).

Typy ofert
1. Praktyki dla studentów studiów inżynieryjnych o kierunku m.in Automatyka i Robotyka,
Elektronika, Metalurgia
2. Praca wakacyjna na umowę zlecenie dla uczniów/studentów kierunków technicznych,
inżynieryjnych.
Rozpoczęcie rekrutacji na praktyki/pracę wakacyjną rozpoczyna się od stycznia każdego roku.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.electris.pl
w zakładce „Praca”. Termin nadsyłania zgłoszeń na praktyki/pracę wakacyjną: do 15
kwietnia danego roku.
3. Praca etatowa na umowę o pracę – zgodnie z aktualnymi ofertami na stronie www.electris.pl
oraz portalach rekrutacyjnych.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Rekrutacja pracowników etatowych:
· I ETAP: publikacja ogłoszenia; selekcja nadesłanych ofert – wybieramy osoby, z którymi
chcemy się spotkać; spotkanie z HR Managerem oraz potencjalnym przełożonym;
informacja zwrotna do osób biorących udział w I etapie rozmów rekrutacyjnych
· II ETAP: przedstawienie firmy, działu, współpracowników; podjęcie decyzji co do
ostatecznego wyboru kandydata oraz uszczegółowienie warunków współpracy; informacja
zwrotna do kandydatów, którzy brali udział w II etapie
· Zatrudnienie oraz wdrożenie do pracy.
Dokumenty aplikacyjne – List Motywacyjny oraz CV należy przesłać na adres mail:
rekrutacja@electris.pl Prosimy o zawarcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontakt w sprawie rekrutacji
Dorota Pieczara – HR Manager, dorotapieczara@electris.pl, mobile: +48 571 444 968

Miejsce pracy
Electris s.c., Białka 620, 34-220 Maków Podhalański

AUTOPART Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 2a
39-300 Mielec
tel.: +48 17 584 57 00
www.autopart.pl

Profil działalności firmy
AUTOPART to firma specjalizująca się w przemysłowej produkcji wysokiej jakości akumulatorów
do wszystkich typów pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych oraz do łodzi czy
kamperów, a oferta produktowa dostosowana jest do rosnących oczekiwań i wymagań rynku.
Ciągły rozwój i innowacyjność produkcji to przejaw ogromnej pasji tworzenia i podążania za
najnowszymi trendami w motoryzacji. AUTOPART to sukces, jaki osiągają ludzie wspólną praca
od 1982 roku. Na ten moment AUTOPART zatrudnia 350 osób.
Obecnie AUTOPART produkuje rocznie 2 mln akumulatorów, które dystrybuuje do ponad
30 krajów całego świata. Firma nieustannie rozwija i modernizuje park maszynowy, a dostawcy
maszyn i urządzeń należą do światowych liderów wśród producentów sprzętu dla branży
akumulatorowej.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy kandydatów na stanowiska:
· Automatyk – wykształcenie wyższe, preferowany kierunek automatyka i robotyka, 2-3letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży przemysłowej, znajomość
sterowników Simens, Mitsubisi, mile widziana znajomość systemów SCADA
· Technolog – wykształcenie wyższe techniczne, 2-3-letnie doświadczenie na tym samym
stanowisku w branży przemysłowej, znajomość zagadnień i procesów technologicznych;
· Inżynier procesu elektrotechnik - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku
elektrotechnika, kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży
przemysłowej, o charakterze produkcji seryjnej, idealnie automotive, znajomość narzędzi
LM, SPC, Six Sigma, OEE;
Oprócz tego poszukujemy kandydatów na stanowiska robotnicze takie jak: operator maszyn
i urządzeń, mechanik maszyn i urządzeń, elektryk, magazynier, mechanik maszyn i urządzeń.

Typy ofert
·
·

Staż lub praktyka w Dziale Technicznym (Konstruktor, Automatyk, Technolog)
Staż lub praktyka w Dziale Kontroli Jakości

· Staż lub praktyka w Dziale Doskonalenia Procesów.
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
·
·
·

Przesłanie CV na adres: bczyzowicz@autopart.pl
Rozmowa kwalifikacyjna dział HR
Rozmowa kwalifikacyjna z Szefem Działu lub – w przypadku stanowisk menedżerskich –
z przedstawicielem Zarządu

Kontakt w sprawie rekrutacji
Beata Czyżowicz, e-mail: bczyzowicz@autopart.pl, tel. kom.: 691 903 843

Miejsce pracy Mielec

Dan Cake Polonia Sp. z o.o.
ul. Transportowców 15
32-500 Chrzanów
www.dancake.pl

Profil działalności firmy
Od 2004 roku Dan Cake Polonia jest częścią międzynarodowej grupy Dan Cake, która posiada
swoje zakłady produkcyjne w Danii, Niemczech, Bangladeszu oraz w Polsce. Podstawą sukcesu
marki Dan Cake jest ciągły rozwój, a firma wciąż poszerza swoją ofertę o nowe produkty. Obecnie,
gama wyrobów oferowanych przez Dan Cake na rynku w Polsce obejmuje w szczególności:
pieczywo, w tym pyszne chleby tostowe, bułki do odpieku oraz ciasta w tym rolady, babki, keksy,
również uwielbiane przez konsumentów bułeczki mleczne, muffinki, rogaliki, spody tortowe, wafle,
tartletki i wiele, wiele innych.

Wymagania stawiane kandydatom
Staże przeznaczone są dla studentów kończących naukę i absolwentów uczelni technicznych.
Szukamy osób:
· z wykształceniem kierunkowym: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika
· posiadających umiejętność czytania schematów elektrycznych,
· znających programowania sterowników PLC (mile widziane Simatic S7),
· mile widziana znajomość pneumatyki,
· z komunikatywną znajomością języka angielskiego,
· odpowiedzialnych i samodzielnych.

Typy ofert
Staże przeznaczone są dla studentów kończących naukę i absolwentów uczelni technicznych.
Rekrutacja odbywa się w czerwcu, a w przypadku dodatkowych potrzeb pracodawcy,
uruchamiamy dodatkową rekrutację. Staż trwa pół roku.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Prosimy o przesłanie CV

Kontakt w sprawie rekrutacji
Monika Ostrzywilk, m.ostrzywilk@dancake.pl

Miejsce pracy
Dan Cake Polonia Sp. z o.o. w Chrzanowie. Poszukujemy pracowników działów: Utrzymania
Ruchu, Automatyzacji oraz Projektowo-technicznego.

Accenture Sp. z o.o.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
tel.: +48 22 464 00 00
www.accenture.com/pl-pl/Careers

Profil działalności firmy
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, Consulting,
Digital, Technology i Operations. Jesteśmy jedyną firmą, która oferuje swoim Klientom
szeroki wachlarz możliwości i dostarcza rozwiązania w tzw. modelu end to end.
Współpracujemy z klientami nad identyfikowaniem możliwości biznesowych, które są
przewidywalne, wymierne i powtarzalne. Nasi klienci to 89 firm z rankingu FORTUNE® Global
100 i ponad 3 z FORTUNE® Global 500 oraz instytucje rządowe z całego świata. Obecnie
zatrudniamy ponad 375 tys. osób na świecie, z czego 3700 pracuje w polskich biurach.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów specjalizujących się w takich
dziedzinach jak: bazy danych, Java, C++, C#, .NET, PHP, integracja systemów informatycznych,
SAP, infrastruktura centrów danych, rozwiązania Microsoft oraz Security.
Oczekujemy:
· wykształcenia kierunkowego (informatyka, telekomunikacja itp.),
· znajomości przynajmniej jednego języka programowania oraz baz danych,
· dyspozycyjności (min. 30 h tygodniowo).

Typy ofert
Osoba planująca swoją karierę zawodową z Accenture może aplikować na program płatnych
praktyk, który jest skierowany do studentów ostatnich lat studiów, bądź na konkretne stanowisko
pracy. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. Oferty praktyk i pracy dostępne są na:
www.pracaaccenture.com

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacji w przypadku praktyki:
1. Aplikacja poprzez formularz zgłoszeniowy
2. Rozmowa kwalifikacyjna z Działem Rekrutacji
3. Rozmowa techniczna z Managerem projektu, do którego dana osoba ma potencjalnie trafić
Proces rekrutacji w przypadku pracy:
1. Aplikacja poprzez formularz zgłoszeniowy
2. Testy analityczne (werbalne, numeryczne/programistyczne)
3. Rozmowa kwalifikacyjna z Działem Rekrutacji
4. Rozmowa techniczna z Managerem projektu
5. Confirming interview

Kontakt w sprawie rekrutacji
Paulina Królik, Dział Rekrutacji, Tel.: 22 464 15 21, e-mail: paulina.krolik@accenture.com

Miejsce pracy Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław.
Dodatkowe informacje
W ciągu roku organizujemy wiele wydarzeń skierowanych do studentów jak Letnia Akademia
Accenture, gdzie przez 3 tygodnie uczestnicy poznają tajniki consultingu oraz SAP Boot Camp,
dla osób chcących zdobyć praktyczną wiedzę o systemie SAP ERP. Odwiedź nas na FB:
https://www.facebook.com/AccentureKariera/

PRACUJ.PL
@: biuro@pracuj.pl
www.pracuj.pl

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny, w którym znaleźć można przede wszystkim oferty
pracy dla specjalistów i menedżerów, a także oferty staży i praktyk. Co miesiąc odwiedzają go
nawet 2 mln internautów, korzystając z kilkudziesięciu tysięcy ofert pracy, testów kompetencji,
indywidualnych raportów zarobków oraz porad na temat rozwoju kariery. Korzystanie z serwisu
gwarantuje pracodawcom poszukującym pracowników szybkie dotarcie do wykwalifikowanych
kandydatów z ich branży. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj S.A.

Dlaczego warto szukać pracy z Pracuj.pl?
·

Duży wybór ofert pracy - co miesiąc na naszym portalu znajdziesz ponad 30 tysięcy
ofert pracy.

·

Najnowsze oferty pracy - Pracuj.pl jest dla większości najlepszych pracodawców
serwisem pierwszego wyboru, to u nas pojawiają się w pierwszej kolejności najnowsze
oferty pracy.

·

Wiarygodne oferty pracy - ogłoszenia o pracę publikują na Pracuj.pl firmy - sprawdzeni
pracodawcy, którym zapewniamy wsparcie i profesjonalną obsługę. Dzięki temu dbamy
o to, aby w serwisie znalazły się tylko rzetelne oferty pracy.

·

System rekomendacji ofert pracy - oferujemy wygodny system rekomendacji
emailowych, dzięki któremu najnowsze i dopasowane oferty pracy trafiają prosto
do skrzynek e-mail osób poszukujących pracy.

·

Status Aplikacji - informujemy o tym czy pracodawca obejrzał CV oraz jak kandydat
wypadł na tle innych.

·

Kreator CV - możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia do przygotowania
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

·

Profil na Pracuj.pl - wypełnij swój profil zawodowy i pozwól nam zarekomendować Cię
pracodawcom.

·

Raporty zarobków - po wypełnieniu krótkiego formularza na www.zarobki.pracuj.pl,
możesz dowiedzieć się, jak Twoje wynagrodzenie kształtuje się na tle innych osób
na podobnych stanowiskach.

·

Porady specjalistów - na Pracuj.pl znajdziesz porady specjalistów dotyczące rekrutacji,
rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Zobacz nas na Facebooku!
Profil Pracuj.pl na Facebooku z poradami dotyczącymi pracy i kariery śledzi dzisiaj ponad 300 000
internautów.
Sprawdź na facebook.com/pracuj

GlobalLogic S.A.
ul. Puszkarska 7K
30-644 Kraków
Tel.: 12 444 63 66
@ careers-pl@globallogic.com
www.globallogic.com

Company profile
GlobalLogic is a full-lifecycle product development services leader that combines deep domain
expertise and cross-industry experience to connect makers with markets worldwide. As a product
engineering services company we help our customers manage their futures with strategic research
and development services – from product innovation and experience to development and support.
GlobalLogic offices in Poland are located in Wrocław, Kraków, Szczecin, Koszalin, Zielona Góra
employing over 500 engineers.

Job Requirements
GlobalLogic is looking for forward-thinking engineers who can see what’s coming next and bring
that vision to our customers. Every knowledge hungry and highly motivated person has a chance
to start career with us.

Type of the offer
In GlobalLogic your work can be based on employment contract or business to business (B2B)
cooperation. We are in the process of establishing internship programs, which are already
available in our other locations. We are open for experienced engineers but also full-time available
students and graduates.

Recruitment process and required documents
To apply for GlobalLogic vacancies, you only need CV prepared in English.
Recruitment process consists of following steps:
· Phone screening with recruiter (10-15minutes)
· F2F interview (30 minutes HR + 60 minutes technical verification)
· PM interview for each position above the entry level
GlobalLogic is running recruitment processes all-year round in every location.

Contact person
Levko Dana: dana.levko@globallogic.com
Pawłowska Anna: anna.pawlowska@globallogic.com

Location of vacancies
Opened on 1st of July 2016 Krakow Office is modern, comfortable and contains special relaxation
room as well as PS4 corner. It is located in the newest building within Bonarka4Business complex
– Puszkarska 7K.

Additional information
In Poland GlobalLogic has its origins in REC – polish software engineering company established
in 2007, with roots back to 2000. REC joined GlobalLogic Group with 4 offices – Wrocław,
Szczecin, Koszalin and Zielona Góra on 8 Jan 2016.

Hutchinson
Hutchinson Żywiec1
ul. Leśnianka 73, 34-300 Żywiec
Tel. 33 865 15 00
rekrutacja_z1@hutchinson.pl
Hutchinson Żywiec2
ul. Stolarska 23, 34-300 Żywiec
Tel. 33 866 64 03
rekrutacja.zywiec2@hutchinson.com.pl

Hutchinson Bielsko Biała
ul. Rudawka 80, 43-300 Bielsko Biała
Tel. 33 813 79 00
rekrutacja.bielsko@hutchinson.com.pl

Profil działalności firmy
Firma Hutchinson to światowy lider w branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej. Od 1974
roku należy do gałęzi chemicznej Grupy Total. Hutchinson na świecie zatrudnia ponad 35 tys.
pracowników w 96 fabrykach w 23 krajach. W Polsce Hutchinson obecny jest w Żywcu, BielskuBiałej i w Łodzi (6 zakładów produkcyjnych), zatrudnia 7 tys. pracowników, produkuje wyroby
przede wszystkim dla branży Automotive: m.in. przewody paliwowe, wodne, klimatyzacyjne, które
można znaleźć we wszystkich światowych markach samochodów np. Fiat, Peugeot-Citroen,
Renault, Audi, VW, Mercedes, Ford, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover.

Wymagania stawiane kandydatom
Od kandydatów oczekujemy:
· Wykształcenia kierunkowego zgodnego z proponowanym stanowiskiem.
· Entuzjazmu, chęci wspólnego budowania sukcesu firmy.
· Innowacyjności w rozwiązywaniu bieżących problemów.
· Umiejętności analitycznego myślenia.
· Umiejętności pracy w grupie.
· Znajomości języków obcych: języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Typy ofert
Hutchinson prowadzi głównie rekrutację na stanowiska produkcyjne oraz na wymagające
kwalifikacji stanowiska inżynieryjne.
Hutchinson umożliwia też odbywanie staży i praktyk absolwentom oraz studentom ostatnich lat
w działach: Procesu, Industrializacji, Produkcji i UR, CAD, Jakości, Zarządzania Projektami,
Logistyki, Zakupów, Księgowości i IT, BHP oraz HR.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Jeśli szukasz ciekawej pracy w międzynarodowym środowisku lub chcesz odbyć profesjonalny
staż, gdzie zdobędziesz wiedzę praktyczną, która przełoży się na Twoją przyszłą karierę
zawodową, to dołącz do Nas. Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem
motywacyjnym) na wskazany adres e-mail. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa telefoniczna, podczas której zostaną zweryfikowane
podstawowe informacje. Drugim etapem jest spotkanie rekrutacyjne w siedzibie firmy
z przedstawicielem działu HR oraz kierownikiem działu, do którego kandydat aplikował.
W niektórych przypadkach kandydat może zostać poproszony o wypełnienie testu wiedzy
lub testu predyspozycji zawodowych. Ostatni etap to informacja zwrotna – przedstawienie
wyniku rekrutacji.

Plany rekrutacji
Będąc w fazie dynamicznego rozwoju poszukujemy m.in.:
• Inżynierów Jakości • Inżynierów i Technologów Procesu • Liderów Projektu • Techników
industrializacji • Specjalistów UR i Produkcji • Logistyków.

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 196
31-982 Kraków
www.pmi.pl

Profil działalności firmy
PMI Service Center Europe (PMI SCE) to europejskie centrum usług, które obsługuje jednostki
PMI w ponad 60 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Pracownicy PMI SCE
w Krakowie pochodzą z różnych części świata, reprezentują ok. 25 narodowości i posługują się
ponad 20 językami. Zatrudniamy ponad 1300 osób i wciąż się rozwijamy. Poszukujemy
doświadczonych specjalistów oraz studentów i absolwentów dopiero wkraczających na ścieżkę
kariery zawodowej. W listopadzie 2016r. będziemy świętować 11 rocznicę swojej działalności,
jako jedna z najdłużej funkcjonujących firm sektora usług wspólnych na polskim rynku.

Wymagania stawiane kandydatom
Nasi pracownicy są kluczowym zasobem firmy. Pragniemy przyciągać, motywować i utrzymać
największe talenty. Wspieramy naszych pracowników poprzez indywidualne programy rozwoju
osobistego i zawodowego. Jako część globalnej organizacji oferujemy międzynarodowe
możliwości rozwoju kariery, elastyczną organizację pracy, stabilne zatrudnienie
przy jednoczesnym dostarczaniu nowych wyzwań zawodowych. Po raz kolejny możemy
pochwalić się otrzymanym wyróżnieniem Top Employer Poland i Europe.

Typy ofert
W PMI SCE możesz znaleźć pracę lub płatny staż w dziale:
· Finansów
· Usług Informatycznych (IT)
· Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR)
· Zakupów

· Łańcucha Dostaw
· Zapewnienia Jakości
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Nasza organizacja daje Ci nową perspektywę. Z nami nie musisz zmieniać pracodawcy,
żeby zmienić pracę. Dajemy Ci możliwość uczenia się i ciągłego odkrywania Twoich możliwości i
rozwijania Twojego potencjału. Z nami pracujesz w środowisku nowych technologii, bierzesz
udział w międzynarodowych projektach i uczysz się jak być liderem. Uczestnicząc w naszym
programie praktyk masz realny wpływ na biznes. Niezależnie od tego, czy jesteś dopiero
na początku swojej kariery, czy jesteś już doświadczonym specjalistą, w PMI możesz znaleźć
swoją drogę - Unlimit Yourself @PMI!
By dołączyć do nas, zaaplikuj przez: http://www.pmi.com/eng/careers/pages/careers.aspx

Plany rekrutacyjne
Rekrutację na stanowiska specjalistyczne prowadzimy przez cały rok w zależności od potrzeb
biznesowych poszczególnych działów. Rekrutację na płatne staże (trwające od 3 do 12 miesięcy)
prowadzimy w okresie wiosennym i jesiennym. Najlepszym stażystom proponujemy stałe
zatrudnienie.

Miejsce pracy Kraków, Al. Jana Pawła II 196

NOTATKI

