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swoje dokumenty aplikacyjne 
i przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej pod okiem 
doradcy zawodowego
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liderskich
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ARCELORMITTAL POLAND 
 

Siedziba główna 
Al. Józefa Piłsudskiego 92 
41-308 Dąbrowa Górnicza 
 

Oddział w Krakowie 
ul. Ujastek 1 
30-969 Kraków 
 

e-mail: kariera@arcelormittal.com 
http://poland.arcelormittal.com 

 
Profil działalności firmy 

 

Jesteśmy częścią światowego lidera produkcji stali dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, 
maszynowego, konstrukcji stalowych oraz budowlanego. Zatrudniamy blisko 12 tysięcy osób. 
Zależy nam na tym, aby nasze produkty cechowała wysoka jakość. Dlatego szukamy ludzi, 
których pasja i zaangażowanie pomoże dostarczyć naszym klientom najlepsze rozwiązania. 
Zobacz, co możemy Ci zaoferować na: www.arcelormittal.com/poland 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Poszukujemy absolwentów takich kierunków jak: 
  

· Automatyka 
· Informatyka  
· Mechanika 
· Metalurgia 
· Elektrotechnika 
· Inżynieria materiałowa  

 

Wszystkie oferty pracy dostępne są na naszej stronie poland.arcelormittal.com/kariera 
 
Typy ofert 

 

Studenci kierunków technicznych mają możliwość realizowania w ArcelorMittal Poland praktyk 
wakacyjnych oraz staży. Rekrutacja na praktyki odbywa się okresie marzec-maj. Szczegóły 
dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie: www.zainstalujsie.pl  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Standardowy proces rekrutacyjny w naszej firmie składa się z 3 etapów.  
Etap I: Przesłanie aplikacji.  
Etap II: Spotkanie z rekruterem 
Jeżeli spełniasz kryteria zawarte w ogłoszeniu, zaprosimy Cię na spotkanie, składające się 
z dwóch części. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna ma na celu omówienie informacji zawartych 
w CV. Następnie rozmowa będzie dotyczyć Twojej wiedzy oraz umiejętności. Drugą częścią są 
testy, których forma zależy od stanowiska, o które się ubiegasz.  
Etap III: Rozmowa z menedżerem  
Osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria określone dla danego stanowiska, 
zapraszane są na rozmowę ze swoim potencjalnym przełożonym. Taka rozmowa to okazja 
do zweryfikowania naszych wzajemnych oczekiwań.  
 

Decyzję o tym, czy zostaniesz u nasz zatrudniony, zapada po zakończeniu rozmów. 
 
Kontakt w sprawie rekrutacji   Zespół Rekrutacji, kariera@arcelormittal.com 
 
Miejsce pracy  W zależności od miejsca Twojego zamieszkania możesz wybrać jedną z naszych 

lokalizacji: Kraków, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Świętochłowice, Sosnowiec lub Zdzieszowice.  



ZF GROUP 
 

rekrutacja.zf@zf.com  
www.zf.com 

 
Profil działalności firmy 

Koncern technologiczny ZF to globalny lider w dziedzinie techniki układów przeniesienia napędu  
i układów jezdnych oraz aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Szerokie portfolio 
produktów firmy ZF w połączeniu z osiągniętym w 2017 wynikiem sprzedaży - 36,4 mld EUR, 
stawiają koncern w czołówce największych dostawców branży automotive na świecie. 
Zatrudniamy 146 000 pracowników w 230 lokalizacjach w 40 krajach na każdym kontynencie. 
W 2015 roku firma ZF włączyła w swoje struktury firmę TRW Automotive, powiększając liczbę 
swoich oddziałów globalnie, a także w Polsce. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
Jesteśmy globalnym, nastawionym na wyniki i uczciwym pracodawcą, który zwraca szczególną 
uwagę na dobro naszych pracowników i ich rodzin. Skupiamy pracowników o zróżnicowanych 
kompetencjach i kwalifikacjach. Dzięki temu firma bazuje na potencjale doświadczeń wnoszonych 
przez każdego z członków zespołu. Łącząc doświadczenie w dziedzinie inżynierii mechanicznej 
z najbardziej zaawansowanymi technologiami cyfrowymi pracujemy nad inteligentnymi 
rozwiązaniami mobilności i bezpieczeństwa. 

 

Typy ofert  
Dla absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów, prowadzimy płatne Programy Stażowe. 
W naszych 3 centrach inżynieryjnych zlokalizowanych w Bielsku – Białej, Częstochowie i Łodzi 
możesz zdobyć profesjonalne doświadczenie uczestnicząc w rozwoju najnowszych technologii w 
przemyśle motoryzacyjnym. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
#1. Wysłanie aplikacji. Chcesz dołączyć do ZF lub widzisz dla siebie ofertę złóż aplikację 
na zf.com/careers.  
#2. Rozmowa telefoniczna. Zainteresowało nas Twoje cv – skontaktujemy się z Tobą 
telefonicznie. Ważne dla nas są Twoje kwalifikacje oraz znajomość języka angielskiego.  
#3. Testy techniczne/analityczne/językowe. Rozmowa telefoniczna przebiegła pozytywnie - 
zostaniesz zaproszony na konkretny rodzaj testów: technicznych, analitycznych oraz/lub 
językowych.  
#4. Spotkanie rekrutacyjne. Spotkasz się z bezpośrednim przełożonym i przedstawicielem 
działu HR. Opowiemy Ci o naszej organizacji, a Ty zaprezentujesz swoją wiedzę oraz 
umiejętności. Poznamy się.  
#5. Informacja zwrotna. Dbamy, aby nasi Kandydaci otrzymali wiadomość o wynikach rekrutacji. 
Otrzymasz ją od nas w formie mailowej lub telefonicznej w zależności od etapu rekrutacji.  
#6. Decyzja o zatrudnieniu. Spotkanie wypadło pomyślnie - składamy Ci ofertę pracy 
i przygotowujemy wszystkie formalne dokumenty. 

 

Plany rekrutacyjne    
ZF zatrudnia w Polsce ponad 8 tysięcy pracowników. Mamy oferty pracy dla studentów 
i absolwentów kierunków: Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Inżyniera 
Oprogramowania, Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Mechanika, Budowa Maszyn, 
Technologia, Jakość, Zarządzanie, Logistyka, Finanse, Ekonomia, Rachunkowości, HR czy 
Filologii języków z całej Europy. 

 

Miejsce pracy Możesz pracować i rozwijać się w: 3 centrach inżynieryjnych, 6 zakładach 
produkcyjnych, 3 jednostkach funkcji centralnych w obszarach IT, Finansów i Księgowości oraz 
Zakupów, a także w dziale handlowym zlokalizowanych w Bielsku – Białej, Częstochowie, 
Czechowicach – Dziedzicach, Gliwicach, Łodzi i Warszawie.  









ELETTRIC80 Sp. z o.o.  
 

ul. Życzkowskiego 19  
31-864 Kraków 
Tel. +48 665 959 939 
www.elettric80.com 

 

Profil działalności firmy 
 

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w automatyce końca linii produkcyjnej (roboty 
paletyzujące, wózki widłowe sterowane laserowo LGV oraz systemy SMART STORE). Główna 
siedziba naszej firmy znajduje się we Włoszech. W Polsce prężnie rozwija się odział inżynieryjny 
w Krakowie. 
Jesteśmy przekonani, że czołowi światowi producenci poszukują coraz to nowych 
i wydajniejszych systemów, które zautomatyzują całkowicie procesy produkcyjne, magazyny 
i centra dystrybucyjne. My oferujemy takie właśnie rozwiązania techniczne. 
 

Wymagania stawiane kandydatom  

 

· Wyższe wykształcenie techniczne (tytuł inżyniera lub magistra inżyniera) - preferowane 
kierunki: informatyka/ automatyka/ robotyka/ elektronika/ elektrotechnika/ 
mechatronika  

· Umiejętność pracy w zespole  
· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość dodatkowych 

języków obcych jak: włoski, francuski, hiszpański, niemiecki będzie mocnym atutem) 
· Znajomość .NET, C#, MSSQL 
· Dyspozycyjność do częstych podróży służbowych w kraju i za granicą (co najmniej 200 dni 

w roku) 
· Prawo jazdy kategorii B 

 

Typy ofert i plany rekrutacyjne 
 

Praca na stanowiskach: 
 

· Programista C# .NET Developer – 5 osób 
· Programista LGV - Automatyk Robotyk – 3 osoby 
· Programista PLC – 2 osoby 
· Project Leader – 1 osoba 
· Elektromechanik – 1 osoba 
· Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej – 1 osoba 

 

Rekrutacja trwa od 01/10/2018. Prześlij nam swoje CV na rekrutacja@elettric80.it.  
Przekonaj się, że warto! 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Po pozytywnej weryfikacji CV, przeprowadzamy dwuetapową rekrutację, obejmującą: 
 

· Rozmowę techniczną w biurze w Krakowie 
· Rozmowę finalną z szefem działu z Włoch. Odbywa się poprzez komunikację zdalną 

(Skype). 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Jacek Dziedzic, Koordynator Techniczny oddziału w Krakowie, dziedzic.j@elettric80.it  
   

Miejsce pracy   
 

Miejsce pracy Kraków, ale oferty wymagają wyjazdów (cały świat, głównie Europa oraz Ameryka 
Północna i Południowa) 



DAN CAKE POLONIA Sp. z o.o.  
 

ul. Transportowcóe 15  
32-500 Chrzanów 
http://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 
- umiejętność czytania schematów elektrycznych, 
- znajomość programowania sterowników PLC (mile widziane Simatic S7), 
- mile widziana znajomość pneumatyki,  
- znajomość rysunki technicznego, 
- komunikatywna znajomość języka angielskiego, 
- odpowiedzialność i samodzielność.  

 
Typy ofert  

 

Staże przeznaczone są dla studentów kończących naukę i absolwentów uczelni technicznych. 
Rekrutacja – październik/ listopad oraz czerwiec, jeśli są dodatkowe potrzeby pracodawcy 
możliwa dodatkowa rekrutacja. 
Staż płatny pół roczny z możliwością indywidualnego tworzenia harmonogramu stażu. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

1. Przesłanie/ złożenie swojego cv przez kandydata 
2. Weryfikacja cv 
3. Rozmowa kwalifikacyjna 
4. Wyniki rekrutacji 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Monika Ostrzywilk, rekrutacja@dancake.pl 

 
Miejsce pracy   

 

Dan Cake Polonia Sp. z o.o. w Chrzanowie, dział utrzymania ruchu, automatyzacji oraz dział 
projektowo - techniczny  

 







NSG GROUP właściciel marki PILKINGTON 
 

ul. Portowa 24 
27-600 Sandomierz 
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 posiadającą swoje oddziały 
w Sandomierzu, Chmielowie k. Tarnobrzega. Fabryki Pilkington Automotive Poland 
produkują bezpieczne szkło hartowane i laminowane dla światowych koncernów 
motoryzacyjnych zarówno na rynek części oryginalnych (OE), jak i części zamiennych 
(AGR). 

W spółkach NSG Group w Polsce zatrudnionych jest ponad 4000 osób. 

 
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, 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. 

 
Typy ofert   

 

Informacje na temat wymagań, zakresów obowiązków oraz szczegółów ofert pracy, staży, 
praktyk znajdują się stronie internetowej: www.pilkington.pl 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Rozmowy kwalifikacyjne.  
Etap I: Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu Personalnego oraz przedstawicielem 
pionu/działu, poznając naszą ofertę pracy. Kandydaci wykonują testy – często są to testy wiedzy 
czy umiejętności oraz ze znajomości języka obcego.  
Etap II: Zdarza się, że oprócz spotkania w etapie I organizujemy jeszcze jedno dodatkowe, 
np. z dyrektorem pionu. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest wspólnie przez wszystkie 
zaangażowane w proces osoby. 
Etap dodatkowy: 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. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   NSG Group, Dział Personalny, tel.: +48 (0)158326313 
 

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



STRABAG Sp. z o.o. 
 
 ul. Parzniewska 10 | 05-800 Pruszków 
tel. +48 (0) 22 7144 800 
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com 
www.strabag.pl 

 

Profil działalności firmy  
STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych 
technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług 
budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej 
generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji - terminowo, 
na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. Koncern Strabag zatrudnia 73 tys. 
Pracowników. Strabag w Polsce jest obecna od ponad 30 lat i zatrudnia - 4,5 tys. pracowników. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
 

· Wykształcenie kierunkowe np.: Budownictwo i kierunki pokrewne, Inżynieria środowiska, 
Elektroenergetyka, Ekonomia, Finanse i kierunki pokrewne 

· Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office  
· Wysoka motywacja do rozwoju zawodowego i realizacji założonych celów 
· Umiejętność współpracy w zespole, otwartość i inicjatywa w działaniu oraz gotowość do relokacji 
· Dodatkowym atutem jest znajomość jęz. angielskiego i / lub niemieckiego, a w przypadku 

programów stażowy wymagana jest bardzo dobra znajomość jęz. niemieckiego lub angielskiego. 
 

Typy ofert   
Oferujemy praktyki płatne dla studentów po 3 roku studiów oraz staże płatne dla absolwentów. Staże są 
indywidualnie przygotowane i trwają od 12 do 15 miesięcy. Program obejmuje działania szkoleniowe 
i prace w różnych jednostkach pod okiem doświadczonych ekspertów oraz mentora. Po stażu najczęściej 
oferujemy stałe zatrudnienie. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

By stać się częścią koncernu Strabag, można rozpocząć od wyboru między trzema możliwościami:  
1. Praktyki płatne dla studentów (zdobywanie pierwszych doświadczeń na budowie, najczęściej 

w okresie wakacyjnym, przy wsparciu merytorycznego opiekuna)  
2. Staże płatne dla absolwentów (indywidualny program ze wsparciem mentora w różnych działach 

w całej firmie oraz stażem zagranicznym trwający dla profilu finansowego 12 miesięcy, a dla 
technicznego 15 miesięcy) a następnie dalsze zatrudnienie 

3. Umowa o pracę dla absolwentów: na okres próbny, umowa na czas określony umowa na czas 
nieokreślony. 

Nadaj odpowiedni kierunek swojej przyszłości, znajdź interesującą Cię ofertę praktyk/ staży/ pracy 
na stronie internetowej www.strabag.pl, w zakładce Kariera i aplikuj. W ogłoszeniu znajdziesz wszelkie 
informacje dotyczące wymagań zadań i oczekiwanych dokumentów. Czekają na Ciebie dynamiczne 
zespoły, interesujące projekty oraz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego. 

 

Plany rekrutacyjne 
  

I etap: rozpoczęcie rekrutacji praktykantów: publikacja ogłoszeń luty 
II etap: nabór kandydatów: marzec-kwiecień 
III etap: wybór i akceptacja kandydatów maj-czerwiec 
Rekrutacja do programu stażowego rozpoczynamy we wrześniu. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Cały proces rekrutacyjny prowadzony jest przez HR-konsultantki odpowiedzialne za poszczególne 
jednostki organizacyjne. Dane kontaktowe do są umieszczone przy każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym.    

 

Miejsce pracy  Biura Budów i Oddziały na terenie całej Polski 



ROHLIG SUUS Logistics SA 
 
 ul. Równoległa 4a 
02-235 Warszawa 
tel.+48 22 737 75 75 
ww.suus.com 

 
Profil działalności firmy  

 

W ROHLIG SUUS Logistics od blisko 30 lat dostarczamy naszym klientom efektywne rozwiązania 
w zakresie zarządzania logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. Realizujemy procesy spedycyjne 
w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy.  
Odpowiadamy na potrzeby rynku, pomagając naszym klientom zwiększać konkurencyjność i wydajność 
operacji. Różnorodność doświadczeń i kompetencji naszego zespołu pozwala świadczyć usługi 
na wysokim poziomie i odnosić globalne sukcesy.  
Aktualnie zatrudniamy ponad 1400 osób w 24 oddziałach w kraju i zagranicą oraz zarządzamy ponad 
200 tys. m kw. powierzchni magazynowej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
 

Kogo poszukujemy?  
 

Profil Kandydatów będących na początku swojej kariery zawodowej: 
· studentów i absolwentów uczelni technicznych, głównie kierunków: logistyka, spedycja 

i transport; 
· osób ambitnych, zorientowanych na rozwój, komunikatywnie posługujących się językiem 

angielskim; 
· dobrze odnajdujących się w pracy indywidualnej i zespołowej. 

 

Profil Kandydatów z doświadczeniem (zależy od stanowiska): 
· doświadczenie w pracy w logistyce - spedycja drogowa, morska, lotnicza, kolejowa;  
· dobra znajomość języka angielskiego. 

 
Typy ofert Umowa o pracę/praktyki/ umowa zlecenie. 

 

Oferujemy praktyki całoroczne (aplikować można cały rok) oraz Program Praktyk Letnich 
(aplikacje zbieramy do 31 maja). Zarówno na praktyki całoroczne, jak i na praktyki letnie 
zapraszamy do działu spedycji lotniczej, morskiej, kolejowej i drogowej.   

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Etapy rekrutacji: 
· pogłębiony wywiad z przedstawicielem zespołu personalnego, 
· weryfikacja kandydata przez bezpośredniego przełożonego, 
· rozwiązanie case study (w wybranych rekrutacjach), 
· propozycja umowy o pracę dla najlepszych kandydatów oraz system szkoleń i możliwość 

rozwoju. 
Wymagane dokumenty: aktualne CV. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji  Aneta Skorupa, HR Partner, askorupa@suus.com 

 
Plany rekrutacyjne  

Akademia Sprzedaży – Transport Drogowy; Akademia Sprzedaży – Transport Lotniczy/Morski; 
Asystent Spedytora Międzynarodowego; Administrator Systemów Magazynowych; Dyspozytor 
Krajowy 

 
Miejsce pracy  Oddział Kraków, Kokotów 812 B, 32–002 Kokotów 



JACOBS  
 

ul. Marii Konopnickiej 31  
30-302 Kraków  
www.jacobs.com/careers 
https://www.linkedin.com/company/jacobs/ 
https://www.facebook.com/JacobsConnects/ 

 
Profil działalności firmy 

 

Jacobs (wcześniej CH2M) jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi doradztwa 
technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora 
publicznego i prywatnego. W Polsce jesteśmy obecni od 1996 roku i obecnie zatrudniamy ponad 
1000 osób, w tym około 500 inżynierów oraz około 500 specjalistów różnych branż (księgowość, 
HR, zakupy, IT), tworzących centrum usług wspólnych.  
W 2018 roku nastąpiło połączenie z firmą Jacobs i razem tworzymy nową, globalną markę 
zatrudniającą ponad 75 000 pracowników na całym świecie. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Zapraszamy do aplikowania absolwentów kierunków: Architektura, Budownictwo (Drogowe, 
Mostowe, Konstrukcje), Elektrotechnika, Automatyka i robotyka, Inżynieria środowiska, 
Geotechnika, BIM. Wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego i chęci rozwoju 
w międzynarodowym środowisku.   

 
Typy ofert  

 

Poszukujemy i zatrudniamy specjalistów z doświadczeniem zawodowym, jak też tych, którzy 
dopiero rozpoczynają karierę. Oferujemy 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 
www.jacobs.com/careers.  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Załącz swoje CV oraz krótki list motywacyjny za pośrednictwem strony internetowej: 
www.jacobs.com/careers.  
Po pomyślnym przejściu etapu wstępnej weryfikacji zgłoszeń nasz zespół rekrutacyjny 
skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby bliżej poznać Twoje doświadczenie i kompetencje. 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie w naszym biurze lub przez Skype.  
O wynikach poinformujemy Cię w terminie do 2 tygodni od rozmowy. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji Masz pytania? Napisz! RecruitmentPoland@jacobs.com  

 
Miejsce pracy  Główne biuro znajduje się w Kraków, oddział w Warszawie. 

 
Dodatkowe informacje 
   

Nasi pracownicy korzystają z wielu benefitów, takich jak m.in.: dofinasowanie studiów wyższych, 
kursy języka angielskiego, elastyczne godziny pracy, prywatna opieka medyczna, grupowe 
ubezpieczenie na życie, karta Multisport, bony / bilety / zniżki. Nasze nowe biuro z widokiem 
na Wawel oferuje przyjazne warunki pracy, owoce i napoje,  miejsca parkingowe, restauracje 
ze zniżkami dla pracowników. Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym 
i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Jacobs Career 
Network”” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, działania 
związane z wolontariatem. 



Air Liquide Polska Sp. z o.o.  
ul. Jasnogórska 9 
31-358 Kraków 
https://www.airliquide.com/pl/polska        
             

 
 

Profil działalności  
Jako Grupa Air Liquide jesteśmy światowym liderem w dziedzinie produkcji gazów technicznych 

i medycznych. Nasze gazy są wykorzystywane nie tylko w procesach technologicznych, ale też w wielu 

branżach, np. w przemyśle spożywczym, gdzie służą m.in. do pakowania w atmosferze ochronnej 

i mrożenia. W zakresie opieki zdrowotnej zapewniamy produkty medyczne i usługi do szpitali 

i pacjentów w domu, które wspierają ochronę zdrowia i życia. Rocznie publikujemy 300 innowacyjnych 

patentów. Działamy w 80 krajach, gdzie zatrudniamy ponad 65 000 pracowników i obsługujemy ponad 

3 mln klientów i pacjentów. 

Liczba pracowników w Polsce: ponad 400. 
 

Wymagania stawiane kandydatom  
· nastawienie na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych 
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
· absolwenci studiów inżynierskich lub ekonomicznych 

 

Typy oferty  

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, przez cały rok organizujemy płatne staże 
dla absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów II stopnia. 

  

Wymagane dokumenty  
Jeśli interesuje Cię praca lub staż w Air Liquide Polska, wyślij do nas swoje CV na adres 
rekrutacja@airliquide.com. Wskaż nam, który obszar zawodowy Cię interesuje lub zaaplikuj na 
konkretną ofertę pracy. 

 

Osoby odpowiedzialne za rekrutację  
Dział HR Air Liquide Polska Sp. z o.o., e-mail: rekrutacja@airliquide.com 

 

Plany rekrutacyjne 
Rekrutacje odbywają się przez cały rok, w zależności od potrzeb biznesowych. 
Aktualne oferty znajdziesz na ogólnopolskich portalach rekrutacyjnych oraz na stronie Grupy Air 
Liquide www.airliquide.com w zakładce ‘Careers’. 

 

Miejsca pracy  

Kraków – siedziba 
Dąbrowa Górnicza, Kraków, Puławy i Głogów - nowoczesne zakłady rozdziału powietrza 
wytwarzające azot, tlen i argon 
Dąbrowa Górnicza, Poznań, Białystok i Pruszcz Gdański - nowoczesne zakłady napełniania 
butli, produkujące gazy sprężone wysokiej jakości 
Nasze biura zlokalizowane są również w Gdyni, Zielonej Górze i Warszawie 

                              
#IchooseAirLiquide 



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  
 

Zajmujemy się projektowaniem i budową instalacji przemysłowych (głównie jednostek 
rozdziału powietrza oraz instalacji do produkcji wodoru), oferujemy swoim klientom bogate 
portfolio własnych technologii. Należymy do Air Liquide Engineering & Construction, będącego 
jednostką biznesową Grupy Air Liquide. 
Liczba pracowników w Polsce: ok. 250 osób 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

· wykształcenie wyższe kierunkowe (głównie inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika, 
automatyka, elektrotechnika, budownictwo) 

· ogólna wiedza techniczna, mile widziana znajomość programów wspomagających 
projektowanie 

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
· gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych 

 

Typy ofert oraz terminy rekrutacji  
Oferujemy praktyki studenckie oraz zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z bieżącymi 
potrzebami firmy. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej www.engineering-
airliquide.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  

W procesie rekrutacji koncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniu, umiejętnościach 
i kompetencjach kandydata, które są związane z danym stanowiskiem pracy. Spośród 
przesłanych aplikacji wybieramy osoby najbardziej odpowiadające profilowi stanowiska. Osoby te 
zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby firmy. 
  
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikowana jest wiedza, umiejętności i doświadczenie 
kandydata, kluczowe dla stanowiska kompetencje oraz znajomość języka angielskiego. 
W rozmowie, którą prowadzi pracownik HR uczestniczy bezpośredni przełożony weryfikujący 
wiedzę merytoryczną kandydata. 
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym 
w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Prosimy o zawarcie klauzuli o ochronie 
danych osobowych. 

 
Osoby odpowiedzialne za rekrutacje 

 Dział HR, Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.,   
e-mail: careers.ec.poland@airliquide.com 

 
Plany rekrutacyjne  

Rekrutacje odbywają się przez cały rok, w zależności od potrzeb biznesowych. Jesteśmy 
zainteresowani zatrudnianiem najlepszych specjalistów bądź absolwentów w branżach 
zgodnych z naszą działalnością, legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka 
angielskiego. 

 
Miejsce pracy Kraków. 



PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
 

Al. Jana Pawła II 196 | 31-982 Kraków 
www.philipmorris.pl 

 
Profil działalności firmy 

 

Philip Morris International to największa międzynarodowa firma tytoniowa. Naszym celem jest 
tworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego. Dlatego, jako pierwsi, wprowadziliśmy na polski 
rynek rewolucyjny produkt IQOS. Należy do nas sześć z piętnastu najpopularniejszych marek – 
są wśród nich Marlboro i L&M. Posiadamy 48 centrów produkcyjnych w 32 krajach. Nasza fabryka 
w Krakowie jest jednym z najnowocześniejszych. Zatrudniamy ponad 80 000 pracowników 
na całym świecie, w tym około 3500 w Polsce. Mamy ponad 180 rynków zbytu naszych produktów. 
Posiadamy certyfikat Top Employer od 2014 roku. Dbamy o to, aby nasza firma była wspaniałym 
miejscem do pracy, troszczymy się o środowisko oraz wspieramy społeczności, w których 
funkcjonujemy. Nasi pracownicy aktywnie angażują się w działania wolontaryjne. Jesteśmy też 
zaangażowani w walkę z nielegalnym handlem papierosami. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Nasze programy stażowe dedykowane są dla studentów III, IV oraz V roku, którzy chcą rozwijać 
się w obszarze produkcji oraz są dyspozycyjni w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Aby stażysta 
mógł w pełni rozwijać się w firmie oraz skutecznie realizować powierzone mu zadania oczekujemy 
przynajmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego. 

 
Typy ofert  

 

PMI prowadzi program płatnych praktyk, podczas których stażysta przypisany jest 
do konkretnego działu, który poznaje i wspiera. Oprócz tego podczas trwania praktyk każdy 
z naszych stażystów realizuje swój własny projekt wiodący, który pod koniec stażu prezentuje 
przed zarządem lub starszymi managerami. Oprócz tego ciągle prowadzimy rekrutacje na otwarte 
stanowiska w obszarze produkcji; poszukujemy operatorów, mechaników elektroników, 
inżynierów z zakresu utrzymania ruchu oraz specjalistów pracujących w różnych działach 
wspierających produkcję. Tutaj forma zatrudnienia to pełen etat a podstawą zatrudnienia jest 
umowa o pracę 

 

Etapy rekrutacji i terminy 
 

Nasz proces rekrutacji jest przejrzysty, chociaż liczba kroków może różnić się w zależności 
od stanowiska. 
ETAP 1 Rozmowa rekrutacyjna - po weryfikacji Twojej aplikacji zaprosimy Cię na rozmowę 
z potencjalnymi przełożonymi, podczas której opowiesz nam o swoich doświadczeniach, 
umiejętnościach i kompetencjach. Wtedy Ty także możesz poznać nas lepiej. 
ETAP 2 Oferta pracy – jeżeli jesteś idealnym kandydatem, otrzymasz propozycję pracy 
ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia, benefitami i warunkami zatrudnienia. 
ETAP 3 Pierwszy dzień – od początku otrzymasz wsparcie, niezbędne narzędzia i wskazówki, 
aby mieć pewność, że czujesz się mile widziany w naszym zespole. Twoje pierwsze trzy miesiące 
będą wypełnione działaniami, które pomogą Ci poczuć się komfortowo i stać się samodzielnymi 
członkiem naszego zespołu 
Rekrutację na warsztaty LEAN Manufacturing oraz program stażowy rozpoczynamy 
na przełomie grudnia i stycznia 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   

 

Tomasz Szypułka, tomasz.szypulka@contracted.pmi.com 
 

Miejsce pracy  Kraków 









ANATOMIC IRON POLAND Sp. z o.o. 
 

ul. Lindego 1 C 
30-148 Kraków 
www.anatomiciron.com 

 
Profil działalności firmy 

 

Anatomic Iron jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się detalowaniem stali i zaufaną marką na 
rynku północnoamerykańskim. Używamy najnowocześniejszych technologii do tworzenia 
wysokiej jakości rysunków konstrukcyjnych i planów montażowych. Nieustannie wprowadzamy 
innowacje, aby pozostać na czołowej pozycji. Większość naszych klientów zlokalizowanych jest 
w Stanach Zjednoczonych. Prowadzimy działalność w Stanach Zjednoczonych, Europie i Nowej 
Zelandii. Zatrudniamy ponad 60 pracowników w naszym biurze w Krakowie. Nasza siedziba 
znajduje się w północnym Vancouver w Kanadzie.  
Odwiedź naszą stronę internetową: www.anatomiciron.com 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

· Wykształcenie średnie lub wyższe: techniczne, matematyczne, inżynieryjne 
lub informatyczne. 

· Umiejętność czytania rysunków technicznych. 
· Chęć do pogłębiania wiedzy i umiejętności w obszarze detalowania stali. 
· Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w dowolnej branży. 
· Motywacja do efektywnej pracy zgodnie z określonymi standardami. 
· Umiejętność współpracy w zespole. 

 
Typy ofert 

 

Praca w pełnym wymiarze godzin od poniedziałku do piątku (godz. 9-17) na umowę o pracę: 
 

· Początkowo 3-miesięczny okres próbny,  
· Następnie roczna umowa,  
· Po rocznej umowie, umowa na czas nieokreślony. 

 

Ewentualnie umowa zlecenie dla studentów dziennych. W tym przypadku konieczność pracy 
3 dni w tygodniu. Możliwość ustalenia godzin z miesiąca na miesiąc. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Wymagane dokumenty: CV 
 

Etapy rekrutacji: 
 

· Selekcja zgromadzonych aplikacji 
· Kontakt z wybranymi kandydatami i zaproszenie na I etap w celu przeprowadzenia 

rozmowy rekrutacyjnej  
· II etap – dodatkowe pytania do kandydata, rozmowa w języku angielskim  
· Kontakt z kandydatami, wybranymi na dane stanowisko 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji    
 

Anna Lachowska, HR Coordinator, anna@anatomiciron.com, 512 052 103 
 
Miejsce pracy  Kraków  





GRUPA ERBUD  
 

ul. Klimczaka 1  
02-797 Warszawa  
www.erbud.pl 

 
Profil działalności firmy 

Grupa Erbud jest jedną z pięciu największych grup budowlanych na polskim rynku. Erbud posiada 
doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów. Od 2007 r. Grupa działa 
na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Rocznie realizuje ponad 100 
projektów o łącznej wartości ok. 2 mld zł. Do najbardziej prestiżowych inwestycji powstałych w 
ostatnim czasie należą: Hala Koszyki, Galeria Młociny, w Warszawie, Centrum Medycyny 
Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku czy Szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. ERBUD 
– ODPOWIEDZIALNY, INNOWACYJNY I BEZPIECZNY PARTNER. Grupa ERBUD zatrudnia w 
chwili obecnej 2600 pracowników w kraju i za granicą. Grupa działa w obszarze budownictwa, 
budownictwa drogowego a także inżynierii przemysłowej oraz świadczymy usługi serwisowe dla 
przemysłu. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  

 

Poszukujemy praktykantów oraz stażystów na nasze realizacje – zakres prac, jak i miejsce 
świadczenia pracy do uzgodnienia. Zapraszamy studentów III, IV, V roku kierunków takich jak 
Budownictwo, Inżyniera Przemysłowa, Automatyka. Poszukujemy osób cechujących się: 
odpowiedzialnością, zaangażowaniem, komunikatywnością, biegłością w obsłudze komputera, 
a zwłaszcza MS Excel.   

 

Typy ofert  
Program Praktyk i Staży w Grupie ERBUD trwa cały rok w zależności od zapotrzebowania 
na naszych realizacjach i Oddziałach. W ofercie Programu Praktyk i Staży posiadamy bezpłatne 
praktyki, jak i płatne staże. W trakcie roku akademickiego istnieje możliwość dopasowania godzin 
i dni odbywanych praktyk i staży do zajęć akademickich.  

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Krok 1 Przesłanie CV w odpowiedzi na nasze ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej 
firmy ERBUD lub w serwisach ogłoszeniowych. Pamiętaj o zaznaczeniu zgody na przetwarzanie 
podanych przez Ciebie danych oraz zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych 
rekrutacjach, jeśli chcesz abyśmy brali Cię pod uwagę także przy kolejnych projektach.   
Krok 2 Analiza CV. Na tym etapie sprawdzamy na ile informacje zawarte w Twojej aplikacji są 
zbieżne z wymaganiami na stanowisko, na które aplikowałeś 
Krok 3 Krótka rozmowa telefoniczna. Jeśli Twoja aplikacja pozytywnie przeszła weryfikację 
podczas kroku drugiego, zadzwonimy do Ciebie i przeprowadzimy wstępną krótką rozmowę.  
Krok 4 Rozmowa rekrutacyjna. Jest to pierwsze spotkanie u nas w firmie, najczęściej od razu 
z przyszłym przełożonym. Podczas rozmowy zapytamy Cię o Twoje doświadczenia oraz 
będziemy chcieli poznać Cię jako człowieka. Może zdarzyć się, że zostaniesz poproszony 
o rozwiązanie krótkiego zadania. Jest to dobra okazja do tego, aby lepiej poznać firmę i dopytać 
o przyszłe obowiązki. 
Krok 5 Decyzja o zatrudnieniu. Witamy w ERBUDZIE! J 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Monika Stupińska-Tomala HR Biznes Partner, monika.stupinska@erbud.pl 
 

Plany rekrutacyjne  Aktualne oferty pracy na stronie www.erbud.pl 
 

Miejsce pracy   Realizacje na terenie całej Polski. 





NOKIA  
 

ul. Bobrzyńskiego 46  
30-348 Kraków 
Tel. +48 12 298 90 00 
www.nokiakrakow.pl 

 
 
Profil działalności firmy  

 

Nokia to globalny lider wprowadzający innowacje technologiczne, tworzące fundament 
współczesnego świata, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Wspierani badaniami 
i innowacjami Nokia Bell Labs, oferujemy dostawcom usług telekomunikacyjnych, administracji, 
wielkim przedsiębiorstwom oraz konsumentom całościowe portfolio produktów, usług i licencji. 

 
Wymagania stawiane kandydatom    

 

Szczegółowe wymagania są zależne od konkretnego stanowiska. Jednak bez względu 
na charakter wykonywanej pracy chcemy, aby nasz przyszły pracownik: 

· był studentem lub absolwentem studiów związanych z obszarem IT, 
· znał język angielski, 
· potrafił pracować w zespole, 
· był komunikatywny. 

 
Typy ofert  

 

Rekrutację prowadzimy cały rok. Poszukujemy zarówno studentów, jak i osób z doświadczeniem 
oraz specjalistów. Prowadzimy również praktyki wakacyjne, na które rekrutacja odbywa się 
w kwietniu oraz całoroczne staże dla studentów ostatnich lat studiów. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest aplikacja kandydata na wybrane stanowisko.  
Wszystkie dostępne pozycje można znaleźć na stronie:  
www.nokia.com/en_int/about-nokia/careers. 
Następnie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami, aby zaprosić ich do pierwszego etapu 
rekrutacji, jakim jest rozmowa telefoniczna bądź test codility. 
Jeśli pierwszy etap rekrutacji zakończył się sukcesem zapraszamy kandydatów na rozmowę 
kwalifikacyjną do jednego z naszych biur w Krakowie. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji  Paulina Radosz, recruitment.krakow@nokia.com 

 
Plany rekrutacyjne   

 

Aktualnie w krakowskiej NOKII powstają nowe biznesy, do których poszukujemy specjalistów. 
Tym samym możemy pochwalić się różnorodnymi stanowiskami, które zaciekawią zarówno osoby 
początkujące, jaki i te z dużym doświadczeniem. 

 
Miejsce pracy   
 

NOKIA w Krakowie posiada dwie lokalizacje: 
 

· Bobrzyńskiego 46, 30-348 Kraków 
· Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 

 
 





ZUE S.A.  
 

ul. Kazimierza Czapińskiego 3 | 30-048 Kraków 
tel.: 12 29 50 319, 12 29 50 352 
rekrutacja@zue.krakow.pl 
https://www.grupazue.pl 

 

Profil działalności firmy 
 

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej 
infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale 
projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym. Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie 
powyżej 800 pracowników i realizuje zlecenia na terenie całej Polski. 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 (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy 
odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje). ZUE S.A. jest liderem w 
świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury 
tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot 
działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów 
infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
Nasza firma poszukuje osób z wykształceniem technicznym w zakresie infrastruktury kolejowej, 
tramwajowej, a także innych specjalności na kierunku budownictwa. Ważnym czynnikiem przy 
wyborze kandydatów jest zdobyta wiedza oraz motywacja do pracy i rozwoju osobistego. 
Dodatkowym atutem jest bardzo dobra znajomość programów takich jak: MS Excel i MS Project. 

 

Typy ofert  
ZUE S.A. umożliwia kandydatom podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę i oferuje 
atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego.  
Prowadzimy wakacyjne praktyki, podczas których studenci mają szansę na zdobycie 
pierwszego doświadczenia zawodowego. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Etap I Przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym poprzez zakładkę Kariera na naszej stronie 
internetowej www.grupazue.pl lub na adres: rekrutacja@zue.krakow.pl. 
Etap II Wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na temat rozwoju 
i oczekiwań kandydata wobec pracy. 
Etap III Przekazanie informacji zwrotnej do wszystkich kandydatów. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Zastępca dyrektora HR  
Magdalena Jagodzińska, tel: 12 29 50 352, e-mail: m.jagodzinska@zue.krakow.pl 

 

Młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju 
Anastazja Tomai, tel: 12 29 50 319 lub kom. 785 787 970, e-mail: a.tomai@zue.krakow.pl  

 

Plany rekrutacyjne 
W najbliższym czasie planujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowiska: 
Y inżynier budowy, Y kierownik robót torowych, Y kierownik robót drogowych, Y kierownik robót 
mostowych, Y kierownik robót sieci trakcyjnych, Y kierownik budowy. 

 

Miejsce pracy  Kraków, a także z uwagi na charakter wykonywanej przez Pracodawcę działalności, 
wszelkie budowy / kontrakty na obszarze działania ZUE S.A. (cała Polska) 





COMARCH S.A.    
 

Al. Jana Pawła II 39A  
31-864 Kraków 
www.comarch.pl 

 
Profil działalności firmy 

Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 1993 pomagamy 
klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych produktów 
i rozwiązań, z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi, uzupełnianych najwyższej jakości 
usługami. Pracujemy w 6 sektorach: TELEKOMUNIKACJA, COMARCH HEALTHCARE, 
FINANSE BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIA, ERP, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USŁUGI. 

 

Wymagania stawiane kandydatom  
Wymagania stawiane naszym kandydatom, są bardzo zróżnicowane. Profil działalności firmy 
i branże, w których się specjalizujemy (telekomunikacji, finanse, bankowość i ubezpieczenia, 
handel i usługi, infrastruktura IT, administracja publiczna, przemysł, służba zdrowia, a 
także sektor małych i średnich przedsiębiorstw) powoduje, że poszukujemy osób o bardzo 
rozbieżnych profilach.  

 

Typy ofert  
WAKACYJNY STAŻ IT  
Rekrutacja: marzec – kwiecień 2019 
Staż: lipiec – wrzesień 2019  
 
Oferty pracy aktualizowane i realizowane są na bieżąco. Na naszej stronie karierowej 
prowadzone są rekrutacje nie tylko na stanowiska w Polsce, ale także do oddziałów 
zagranicznych. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

· FORMULARZ: wybierz ofertę pracy, na którą chcesz aplikować. Kliknij "Aplikuj" i wypełnij 
formularz na naszej stronie internetowej. 

· TEST WIEDZY: jeśli ubiegasz się o pracę na stanowisko informatyczne i zostaniesz 
zakwalifikowany/-a do dalszego etapu rozmowy, zaprosimy Cię na test z wiedzy 
dziedzinowej. Jeśli uzyskasz odpowiednią ilość punktów, zaprosimy Cię na rozmowę 
rekrutacyjną.  

· ROZMOWA: jeśli aplikujesz na stanowisko administracyjne i spełniasz nasze oczekiwania, 
zaprosimy Cię bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną. W zależności od wymagań na 
danym stanowisku, rozmowa może odbywać się także w języku obcym. 

· DECYZJA: po etapie rozmów kwalifikacyjnych otrzymasz informację o naszej decyzji. Jeśli 
nie dostaniesz oferty pracy teraz, przechowamy Twoje CV na wypadek, gdybyśmy w 
przyszłości poszukiwali kandydata takiego jak Ty. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji   
Praca@comarch.pl 

 
Miejsce pracy   

Najwięcej osób poszukiwanych jest do oddziału Comarch w Krakowie. Posiadamy tutaj wygodne 
biura i własny kampus technologiczny. Dużym atutem jest również darmowy parking dla naszych 
pracowników. 





VOSS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o.o.  
 

Nowa Wieś Legnicka 101  
59-241 Legnickie Pole 
Tel. +48 76 7241 241 
http://www.voss.de 

 
Profil działalności firmy  

 

VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna z branży 
motoryzacyjnej, zlokalizowana pod Legnicą w województwie dolnośląskim. 
W Polsce VOSS produkuje głównie przewody do systemów układów paliwowych, hamulcowych, 
zawieszeń pneumatycznych oraz redukcji emisji spalin dla największych światowych koncernów 
samochodowych. 

 
Wymagania stawiane kandydatom    

 

· Wykształcenie wyższe techniczne 
· Doświadczenie inżynierskie 
· Znajomość standardów i narzędzi jakościowych 
· Umiejętność rozwiązywania problemów 
· Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego. 

 
Typy ofert  

 

Oferujemy praktyki studenckie oraz zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z bieżącymi 
potrzebami firmy. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie: 
https://pracodawcy.pracuj.pl/voss-automotive-polska-sp-z-o-o,20074 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Etap 1 – Selekcja nadesłanych aplikacji 
Kandydatów zainteresowanych naszymi aktualnymi ofertami pracy zachęcamy do przesłania 
dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres mailowy: rekrutacja@voss.net lub aplikowanie przez 
portal www.pracuj.pl. Nadesłane aplikacje poddawane są selekcji, kolejno przedstawiciel Działu 
HR kontaktuje się z kandydatami, których profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom. 
Etap II – Rozmowa telefoniczna 
Podczas rozmowy telefonicznej chcemy bliżej poznać kandydata oraz przebieg jego 
dotychczasowej kariery zawodowej. 
Etap III – Spotkanie bezpośrednie 
W trakcie rozmowy weryfikowana jest wiedza, umiejętności oraz doświadczenie kandydata. Część 
rozmowy może być prowadzona w języku obcym. Poza przedstawicielem Działu Personalnego w 
rozmowie uczestniczy potencjalny przyszły przełożony. 
Etap IV – Informacja zwrotna 
Po zakończeniu procesu rekrutacji, każdy kandydat biorący udział w spotkaniu bezpośrednim 
otrzymuje informację zwrotną. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   

 

Nikola Mliczek, nikola.mliczek@voss.net 
Agnieszka Frost, agnieszka.frost@voss.net 

 
Plany rekrutacyjne Realizowane rekrutacje uzależnione są od potrzeb biznesowych firmy. 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu pracodawcy na stronie www.pracuj.pl. 
 

Miejsce pracy  Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole 





 

STATE STREET BANK Polska 
 
 ul. Podgórska 36  
31-536 Kraków 
tel. +48 (0) 12 399 10 00 
www.statestreet.com/pl 

 

Profil działalności firmy  
 

Jesteśmy globalnym pracodawcą zatrudniającym zróżnicowaną kadrę pracowniczą z bogatym 
doświadczeniem oraz siecią ponad 35 000 pracowników na ponad 100 rynkach finansowych. Dla 
nas sukces to wpływ jaki nasi pracownicy mają - na naszych klientów, lokalną społeczność oraz 
na siebie nawzajem. W naszych biurach w Krakowie i Gdańsku zatrudniamy specjalistów w 30 
działach. Tworzymy środowisko pracy, w którym nasi pracownicy czują się zaangażowani, 
docenieni, a także otrzymują wsparcie niezbędne do wykorzystania pełni ich potencjału.  
 
Typowe role, na które rekrutujemy: Księgowy ds. Funduszy Inwestycyjnych, Administrator 
ds. Instrumentów Pochodnych, Księgowy ds. Sprawozdawczości Finansowej, Analityk 
Finansowy, Analityk ds. Ryzyka, Analityk ds. Zgodności Procesów Inwestycyjnych. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

· Umiejętność analitycznego myślenia,  
· Komunikatywny język angielski, 
· Umiejętność pracy w zespole,  
· Umiejętność pracy pod presją czasu,  
· Umiejętność szybkiego uczenia się. 

 
Typy ofert   

 

· Praca na pełen etat – umowa o pracę  
· Staże – umowa o praktyki 

 
Aplikacje można przesyłać przez stronę: 
www.statestreet.com/careers  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Rekrutacja w firmie State Street odbywa się w trzy etapowym procesie. Pierwszym etapem jest 
wstępna rozmowa telefoniczna trwająca od 15-25 minut. Podczas drugiego etapu, również 
telefonicznego, kandydat ma szansę zaprezentować swoją wiedzę finansową, podzielić się 
z rekruterem swoimi osiągnięciami oraz zaprezentować zdobyte umiejętności miękkie. Trzeci 
etap jest przeprowadzany na terenie biur firmy State Street, gdzie kandydat bierze udział 
w godzinnej rozmowie rekrutacyjnej z menadżerami. Proces rekrutacji kończy się przesyłaną 
przez zespół informacją zwrotną dotycząca ewentualnej decyzji o zatrudnieniu. 

 
Plany rekrutacyjne 

  
Najbliższe plan rekrutacyjne obejmują zarówno Kraków, jak  i Gdańsk.  
Rekrutacja trwa cały rok. Programy stażowe odbywają się w trzech turach: wiosną, latem 
i jesienią. Rekrutacja na staż za każdym razem odbywa się odpowiednio wcześniej – szczegóły 
na naszych profilu www.fb.com/StateStreetBankPolska. 

 





GAMMA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
 

Lachowice 397A  
34-232 Lachowice  
 

Oddział firmy:  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B25 
tel. +48 33 481 60 00, tel. kom. 572 720 508  
e-mail: praca@gammaplus.pl 
www.gammaplus.com 

 
Profil działalności firmy 

 

GAMMA PLUS Specjalizujemy się w automatyce przemysłowej. Od 2000 roku projektujemy, 
instalujemy i uruchamiamy układy automatyki oparte na programowalnych sterownikach PLC. 
Z powodzeniem bierzemy udział w projektach dla wymagających klientów z branży 
motoryzacyjnej: Daimler AG, Volkswagen AG, BMW, General Motors. Jako jedna z nielicznych 
?rm w Polsce współpracujemy również z producentami samolotów pasażerskich: Airbus, Boeing, 
Irkut i Comac. Programując kreujemy świat automatyki przemysłowej i chcemy czynić go 
łatwiejszym dla naszych Klientów. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Od naszych współpracowników wymagamy zaangażowania w powierzone obowiązki, chęci 
do nauki i ciągłego rozwoju oraz nastawienia na długofalową współpracę. Większość projektów 
realizujemy za granicą, dlatego zatrudniamy osoby gotowe do zagranicznych wyjazdów 
służbowych. Poszukujemy osób, dla których automatyka jest pasją i planem na przyszłość.   

 
Typy ofert  

 

Oferujemy stałą pracę w gronie doświadczonych automatyków. Gwarantujemy dostęp 
do najnowszych technologii stosowanych w automatyce oraz możliwość rozwoju. 
Zapewniamy prywatną opiekę medyczną na korzystnych warunkach. Prowadzimy rekrutację 
otwartą, dlatego zachęcamy do aplikowania przez cały rok.  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  
 

Proces rekrutacji w GAMMA PLUS przebiega sprawnie i szybko. Oto poszczególne etapy: 
1. Zapoznajemy się i weryfikujemy Twoją aplikacje.  
2. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie.  
3. Zapraszamy Cię do naszego oddziału.  
4. Informujemy Cię o wyniku rekrutacji.  
5. Nawiązujemy współpracę. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Dołącz do naszego zespołu! Prześlij aktualne CV wraz z listem motywacyjnym 
na praca@gammaplus.pl  

 
Plany rekrutacyjne 

 

Wciąż się rozwijamy, dlatego prowadzimy rekrutację otwartą. Oferujemy pracę na stanowisku: 
Automatyk/Programista PLC, Automatyk/Robotyk. Z chęcią zatrudnimy absolwentów 
kierunków: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Elektrotechnika i pokrewne. 

   
Miejsce pracy  Bielsko-Biała, Wrocław, świat. 









OEC Sp. z o.o.  
 

ul. Św. Jana 20  
31-018 Kraków 
https://oeconnection.com/  
hrkrakow@oeconnection.com 

 

Profil działalności firmy 
OEC jest liderem w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych dla branży motoryzacyjnej. 
Jesteśmy międzynarodową firmą, specjalizującą się w katalogowaniu części zamiennych, jak również 
w dostarczaniu rozwiązań biznesowych i narzędzi do zarządzania danymi.  
Firma powstała w grudniu 2000 roku i obecnie w Polsce zatrudnia 220 osób oraz 800 osób globalnie. 
Współpracujemy z 50 międzynarodowymi markami samochodowymi oraz z ponad 150000 dealerami 
samochodowymi na całym świecie. Naszym partnerom biznesowym oferujemy między innymi takie usługi 
jak: elektroniczne katalogi części zamiennych, help desk techniczny dla międzynarodowej sieci partnerów 
i importerów samochodów, specjalistyczne rozwiązania podnoszące wydajność stacji napraw oraz 
specjalistyczne rozwiązania do zarządzania serwisowaniem floty samochodowej, specjalistyczne 
oprogramowania dla producentów i serwisów samochodowych. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

Poszukujemy osób ze zdolnością do analitycznego myślenia oraz znajomością języka angielskiego, 
pakietu MS Office oraz budowy samochodu. Wykształcenie kierunkowe inżynieryjne lub doświadczenie 
w branży motoryzacyjnej będzie dodatkowym atutem. Na stanowiska o profilu IT wymagamy znajomości 
zagadnień programowania, znajomości relacyjnych baz danych oraz znajomości języka angielskiego. 

 

Typy ofert  
Poszukujemy kandydatów na stanowiska takie jak: Młodszy Analityk ds. Danych, Młodszy Analityk 
Technicznego Wsparcia Klienta, Programista: Java, .NET, SQL, Tester Oprogramowania. 
Kandydatom oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, rekrutacja jest otwarta przez cały rok, 
co miesiąc zatrudniamy nowych pracowników.  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres: hrkrakow@oeconnection.com 
a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. 
Nasz proces rekrutacji składa się z 3 etapów: 
· Analiza dokumentów aplikacyjnych 
· Dla stanowisk analitycznych testy rekrutacyjne: testy z języka angielskiego, zdolności analitycznego 

myślenia oraz umiejętności analizy danych technicznych i budowy samochodu; w przypadku 
stanowisk IT: weryfikacja wiedzy i doświadczenia 

· Rozmowa rekrutacyjna z przyszłym przełożonym 
 
Plany rekrutacyjne  Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok w zależności od potrzeb, zatrudniamy 

od kilku do kilkunastu osób w miesiącu. 
 
Miejsce pracy  Kraków 
 
Dodatkowe informacje   

Oferujemy:  
· Możliwość rozwoju i awansów - przejrzysta ścieżka kariery, możliwość rozwoju w różnych projektach, 

rekrutacje wewnętrzne 
· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie 
· Pracę w atrakcyjnych godzinach, w centrum Krakowa w nowoczesnym biurze o wysokim standardzie 
· Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze 
· Bogaty pakiet socjalny (m.in.: pakiet prywatnej opieki medycznej, możliwość ubezpieczenia na życie, 

wsparcie dla pracownika w razie trudnej sytuacji życiowej, karta Multisport, bilety do kina, imprezy 
i spotkania okolicznościowe/integracyjne, akcje charytatywne) 

· Szkolenia, w tym szkolenia językowe 
· Świeże owoce w biurze 





APTIV SERVICES POLAND S.A.  
 

ul. Podgórki Tynieckie 2  
30-399 Kraków 
www.aptivkrakow.pl 

 
 
Profil działalności firmy 
 

Pierwszy system sterowania gestami dla motoryzacji? To byliśmy my. Pierwszy pojazd 
autonomiczny, który samodzielnie przemierzył Stany Zjednoczone? To też zasługa zespołu Aptiv 
(wcześniej Delphi). Od ponad dekady nasze Krakowskie Centrum Techniczne wspiera największe 
marki samochodowe, łącząc branżę motoryzacyjną z nowoczesnymi technologiami. 
Dziś mamy jeden cel – świat z ograniczoną liczbą wypadków drogowych. Dołącz do nas!  
 

Liczba pracowników: 2500+ 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Wymagania są zawarte przy każdym ogłoszeniu o pracę/staż/praktyki  

 
Typy ofert  

 

Praca / staż / praktyka. Aplikować można cały rok poprzez stronę www.aptivkrakow.pl  

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Etapy rekrutacji są uzależnione od stanowiska, na które aplikuje kandydat.  
Przeważnie pierwszy etap to rozmowa telefoniczna z managerem lub osobą z działu HR. 
Kolejny etap to już bezpośrednie spotkanie w siedzibie firmy.  
 
Wymagane dokumenty: CV, chętnie oglądamy również projekty studentów, dodatkowe prace, 
którymi chcą się pochwalić podczas rozmowy rekrutacyjnej.  

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Magdalena Białowąs, magdalena.bialowas@aptiv.com 
Karolina Adamska, karolina.adamska@aptiv.com 
Małgorzata Golańska, małgorzata.golanska@aptiv.com 

 
Plany rekrutacyjne   

 

Rekrutacje prowadzone są cały rok.  

 
Miejsce pracy   

 

Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich  
Kraków, ul. Podgórki Tynieckie  

 



PHINANCE S.A.  
 

Al. Daszyńskiego 30/12  
31-534 Kraków 
Tel. +48 12 29 50 319, 695 341 481 
e-mail: rekrutacja.krakow7@phinance.pl 
www.phinance.pl 
www.youaretheboss.pl 

 
Profil działalności firmy 

 

Jesteśmy nowoczesną firmą, która w szaleńczym tempie poszerza swoją działalność. 
Obsługujemy Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Z roku na rok powiększamy 
świadomość ludzi na temat finansów i odpowiadamy na potrzeby Rynku. Phinance bardzo dobrze 
wpisuje się w oczekiwania młodych ludzi na rynku pracy. Stawia na systematyczne budowanie 
kompetencji, inwestując w ich rozwój. Zapewnia współpracę i elastyczność pracy. To miejsce 
różnorodnych wyzwań dla samodzielnych i ambitnych osób. W firmie Phinance pracuje ponad 
700 ludzi w całej Polsce! I ciągle przybywa nowych osób, chcących rozwijać skrzydła wspólnie z 
nami. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Poszukujemy osób, które są: 
 

· Inteligentne 
· Ambitne 
· Komunikatywne 
· Sumienne 
· Dobrze zorganizowane 
· Lubią kontakt z klientem 
· Nastawione na $ukces! 

 

Jeśli masz doświadczenie – świetnie – zapraszamy do współpracy. 
Jeśli nie masz doświadczenia – to nie problem! Posiadamy system szkoleń, który przygotuje Cię 
idealnie do zawodu przyszłości i to zupełnie za darmo! 

 
Typy ofert  

 

Praktyki/ staże/ praca/ umowa zlecenie/ umowa współpracy. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Rekrutacja całoroczna podzielona na 5 etapów – tj. LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, 
LISTOPAD  

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Barbara Kwartnik 
e-mail: rekrutacja.krakow7@phinance.pl 
tel.: 884-996-684 

 
 
Miejsce pracy   

 

Kraków  
 



Zygmunt Solecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe Export-Import “MALBOX”  

 

 Osiek 212A | 32-300 Olkusz 
tel.+48 32 645 57 56 
rekrutacja@malbox.pl | www.malbox.pl 

 
Profil działalności firmy: MALBOX to polska, prywatna firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniach 

w produkcji elementów tłoczonych. Firma została założona w 1992r. przez jej obecnego właściciela Pana 
Zygmunta Soleckiego. Od początku działalności, firma związała się z przemysłem motoryzacyjnym, 
produkując pierwsze swoje części dla zakładów Fiata (elementy drzwi dla Fiata 126p). Z biegiem lat firma 
powiększała swoje możliwości produkcyjne poprzez wdrażanie nowych procesów produkcyjnych, co 
zaowocowało pozyskaniem kolejnych klientów. Aktualnie firma kooperuje z największymi firmami 
motoryzacyjnymi w tym: Fiat, Suzuki, GM oraz Valeo, Magna, ZF, Adient, jak i z firmami innych gałęzi 
przemysłu, w tym: Husqvarna (ogrodnictwo), CBM (rolnictwo), Bosch&Siemens (AGD), Deutz (silniki). 
Obecnie szerokie spektrum procesów produkcyjnych obejmuje: obróbkę plastyczną metali (tłoczenie), 
cynkowanie, malowanie proszkowe, spawanie, lutowanie, zgrzewanie, mycie zabezpieczające/ 
antykorozyjne, operacje montażowe, maintanance oraz projektowanie i produkcję tłoczników. Najwyższa 
jakość produkowanych wyrobów potwierdzona jest wdrożonymi, utrzymywanymi i ciągle doskonalonymi 
systemami zarządzania jakością jak ISO 9001 oraz IATF. Firma dba również o środowisko, 
co potwierdzone jest certyfikatem ISO 14001. Zatrudniamy ok. 250 osób. 

 
Wymagania stawiane kandydatom: komunikatywność, systematyczność, kreatywność i innowacyjność, 

chęć uczenia się, motywacja, entuzjazm, prężność działania i zaradność, otwartość na doświadczenia, 
umiejętność pracy w grupie, optymizm. Dodatkowe oczekiwania: wykształcenie kierunkowe;  wiedza 
specjalistyczna (zwłaszcza, jeśli chodzi o stanowiska inżynierskie); znajomość języków obcych; praktyczne 
przygotowanie do danej pracy (praktyki studenckie); doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w 
trakcie studiów. 

 

Typy ofert: W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy zarówno osób rozpoczynających 
karierę zawodową, jak również doświadczonych specjalistów. Oferujemy praktyki zawodowe, staże dla 
studentów, oraz pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie dla absolwentów. 

 

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty: Metody i etapy rekrutacji zależą od specyfiki danego stanowiska 
pracy. Etap pierwszy rekrutacji odbywa się bez bezpośredniego udziału kandydatów. Na tym etapie 
następuje zebranie aplikacji. Aplikację należy wysłać na adres: rekrutacja@malbox.pl Najlepsi 
kandydaci, spełniający wymagania formalne, otrzymują zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, 
elementem dodatkowym może być test językowy lub merytoryczny. Do kolejnego etapu przechodzi tylko 
kilku najlepszych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne i kompetencyjne. Po 
zakończeniu fazy rekrutacji rozpoczyna się proces selekcji, który służy wybraniu odpowiednich 
kandydatów. Selekcja jest zwykle czasochłonnym, ale niezwykle ważnym etapem, który pozwala nam 
ocenić, czy kandydaci będą w stanie dopasować się nie tylko do określonego stanowiska pracy, ale także 
do kultury organizacji. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:  
Katarzyna Hamerlik, k.hamerlik@malbox.pl; Ewa Czarnota, e.czarnota@malbox.pl 
 

Plany rekrutacyjne: Aktualne oferty pracy: Specjalista ds. zakupów; Specjalista ds. Sprzedaży; Inżynier 
procesu; Technolog; Technolog Galwanizerni; Kontroler jakości; Konstruktor wykrojniki – tłoczniki; Ślusarz 
narzędziowy; Pracownik działu utrzymania ruchu; Elektryk (Dział utrzymania ruchu); Mechanik maszyn i 
urządzeń (Dział utrzymania ruchu); Brygadzista produkcyjny; Pracownik produkcji – praca dla mężczyzn i 
kobiet; Ustawiacz narzędzi na prasach. 

 

Miejsce pracy:  Osiek i Olkusz 
 

Dodatkowe informacje:  Praca u nas to sposób na realizację swoich zawodowych ambicji, ale też miejsce, 
gdzie spotykają się ludzie otwarci, którzy tworzą kreatywną atmosferę w miejscu pracy i poza nim. Naszym 
pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wsparcie w rozwoju 
zawodowym i realizację celów zawodowych w dynamicznie rozwijającej się firmie; szkolenia 
specjalistyczne i możliwość nauki języka angielskiego. 



SUPERSNOW S.A. 
 
 ul. Ks. A. Siudy 11 
34-436 Maniowy 
tel.+48 18 265 35 55, w. 226 
www.supersnow.pl 

 
 
Profil działalności firmy  

 

Supersnow S.A. to wiodący producent armatek śnieżnych i systemów naśnieżania w oparciu 
o polski kapitał i polską myśl techniczną. Armatki śnieżne Supersnow S.A. pracują na stokach 
narciarskich Europy, Azji i Ameryki Południowej. Supersnow S.A. posiada system jakości 
certyfikowany na zgodność z ISO 9001. Spółka zatrudnia około 120 pracowników. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Stawiane przez Firmę wymagania: 
 

· Wykształcenie wyższe techniczne 
· Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
· Samodzielność oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę 
· Umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia 

 
Typy ofert   
 

Zatrudniamy głównie na umowę o pracę. Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie: 
https://www.supersnow.pl/kariera 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Po publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego wybieramy te CV, które najpełniej spełniają nasze 
wymagania. Z osobami, które nas zainteresowały kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na 
rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy. Dzięki rozmowie chcemy poznać kandydata, 
jego aspiracje zawodowe oraz motywację. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczy główny 
przełożony. Z osobą, którą chcemy zatrudnić kontaktujemy się telefonicznie. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   
 

Barbara Drożdż, e-mail: barbara.drozdz@supersnow.com, tel.: 519 751 690 

 
Miejsce pracy  Maniowy, ul. Ks. A. Siudy 11 

 
Dodatkowe informacje 
   

Oferujemy: 
 

· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 
· Realną możliwość rozwoju zawodowego, popartą szkoleniami.  
· Udziałem w ciekawych projektach. 
· Atrakcyjne warunki zatrudnienia 



VALEO  
 

www.valeo.com 
poland.work.mailbox@valeo.com 

 
 
 
Profil działalności firmy 

 

Grupa Valeo jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, 
zintegrowanych systemów oraz kompletnych modułów i rozwiązań w branży samochodowej. 
Strategia rozwoju Valeo jest oparta na innowacji i technologii skupiającej się na redukcji emisji 
CO2, ulepszaniu osiągów pojazdów oraz na rozwoju intuicyjnego prowadzenia pojazdów 
Na całym świecie  zatrudnia ponad 111 000 Pracowników, którzy każdego dnia, dzięki swojemu 
zaangażowaniu przyczyniają się do ciągłego rozwoju Valeo oraz do realizowania jednej 
z głównych misji - tworzenia nowych, lepszych rozwiązań motoryzacyjnych. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Chcesz zdobyć doświadczenie w dużej firmie produkcyjnej? 
Lubisz wyzwania i masz czas by je podejmować min. 3 dni w tygodniu?  
Jesteś otwarty i zmotywowany na zdobywanie praktycznej wiedzy?  
Swobodnie posługujesz się językiem angielskim?  
 

Świetnie się składa – szukamy właśnie Ciebie! 
 
Plany rekrutacyjne 
 

Rekrutacje na program stażowy uruchamiane są w zależności od potrzeb. Wszystkie aktualne 
ogłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej www.valeo.com w zakładce careers 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Rekrutacja na program stażowy odbywa się dwuetapowo. Pierwszym etapem jest rozmowa 
telefoniczna, drugim – rozmowa w siedzibie Valeo z potencjalnym przełożonym oraz osobą 
z działu HR. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie stażu w Valeo – napisz do nas!  
Nasz adres: poland.work.mailbox@valeo.com! 

 
Miejsce pracy   

 

Skawina k. Krakowa, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice 

 
Informacje dodatkowe 

 

W 2018 r. Valeo otrzymało tytuł “Top Employer” na poziomie globalnym i krajowym. Kultura 
korporacyjna Valeo opiera się na dążeniu do doskonałości w produkcji dzięki najwyższemu 
poziomowi jakości oraz innowacyjnym rozwiązaniom. W codziennym działaniu koncentrujemy się 
na kluczowych wartościach, ciągłym rozwoju Pracowników oraz podejmowaniu działań 
w obszarze „well being”. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólne inicjatywy sportowe 
i charytatywne wspierają integrację całego zespołu Valeo. 

 



KERRY GROUP 
 

Global Technology & Innovation Centre,  
Millennium Park | Naas | Co. Kildare 
www.kerry.com | www.kerrygraduates.com 
kerrygraduates@gtisolutions.co.uk 

 
 
Company profile 

 

Kerry Group is a world leader in food and beverage manufacturing & has enjoyed phenomenal 
success since its formation in 1972. Today, Kerry Group has 23,000 employees globally, 15,000 
products and revenues of Ä6.4 billion. As a company we strive for excellence in everything we do. 
Our business is comprised of 2 divisions: Kerry - Taste & Nutrition & Kerry Foods.  
 

At Kerry, we think of ourselves as the Taste & Nutrition company. We understand that consumers 
want delicious products made from trusted, authentic foods and flavours and every day millions 
of people throughout the world consume foods and beverages containing our taste and nutrition 
solutions. 

 
Job requirements  

 

We are looking for graduates who are globally mobile; ambitious and driven to develop themselves 
and their careers; flexible; team players; and are passionate about Kerry and the food industry. 
Having fluency in a second European language is a distinct advantage. 

 
Type of offer  

 

Full time, permanent contracts. Our applications open in October. Recruitment will be rolling until 
all roles are filled. 

 
Recruitment process  

 

· Online application including CV 
· Situational Judgement Test 
· Online aptitude testing 
· Video interview 
· Assessment centre 

 
Responsible for recruitment   
 

Karl Watson, Kerrygradseurope@gtisolutions.co.uk 

 
Location of vacancies   

 

Various locations throughout Ireland and Europe. 
 



KEYENCE INTERNATIONAL NV/SA 
 

Bedrijvenlaan 5 | 2800 Mechelen | BELGIUM  
www.keyence.eu | campusrecruitment@keyence.eu 
 
Offices in Poland: 
Bielany Business Point, Irysowa 1 | Bielany Wrocławskie | 55-040 Kobierzyce  
Krakowska street 280 | 32-080 Zabierzow  

 

Who are we? 
 

Keyence is a multinational Japanese company with a strong global presence, providing  
high-tech products such as sensors, microscopes and advanced vision measurement systems. 
Keyence has flourished into a global leader in the industrial automation industry.  
 
We have rapidly expanded to 45 countries with 200 offices serving over 250,000 customers 
residing in 100 countries. We are in Forbes top most innovative companies and we are 
currently ranked No 7 on the BCG 2018 Value Creators Rankings. 

 

Who are we looking for? 
 

O Are you an ambitious and motivated person, planning to start a new career in a very 
dynamic and international environment?  

 

O Do you have an interest in cutting edge technology? Do you speak Polish at a native level 
and have a good grasp on the English language?  

 

O With a business or technical Bachelor’s degree and passion for change, we can help you 
jumpstart your career. 

 

Why should you join us? 
 

You will join a young and dynamic team of highly passionate and motivated colleagues. Through 
our continuous trainings you will be able to develop and grow, becoming an expert in your field. 
You will be able to create value by providing the world-leading products and developments. You 
will have access to the newest cutting edge technology and innovations.  

 

Recruitment process  
 

After sending your application, we will contact you to schedule a phone conversation and plan 
the next steps of the process. 
 

Please visit our career website and see our current job offers: www.keyence.eu 
 

Interested or do you have questions?  
 

Contact us via: campusrecruitment@keyence.eu 
Recruitment team | www.keyence.eu 

 

We are hiring now for the following positions: 
 

Sales Engineers, Application Engineers, Student ambassadors in Poland (various locations)  
and many more in our international headquarters in Belgium (Technical Support, Purchasing, 
Customer Service etc.) 
 
We encourage you to send us your CV at: campusrecruitment@keyence.eu. 

 
Jumpstart your career with Keyence!  












