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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:

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

· indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

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

· cykliczne badania losów zawodowych Absolwentów i monitoring rynku pracy

· badania pracodawców

· baza firm i ofert pracy, praktyk i staży

· baza on-line CV

I wiele innych…

Studenci PK chętnie łączą naukę z aktywnością zawodową.
95% absolwentów już w trakcie studiów zdobywało doświadczenie
na praktykach, stażach lub w pracy.

89% absolwentów po pół roku od ukończenia studiów pracuje,
91% wykonuje pracę zgodną z wykształceniem. 89% 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.

CZY WIESZ ŻE:

97% absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów pracuje,
89% w zawodzie wyuczonym. 81% absolwentów przez ostatnie dwa lata
podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe i doskonaliło kompetencje (najczęściej
przez samokształcenie oraz szkolenia i kursy zawodowe).

od stycznia 2018 roku będziesz mógł sprawdzić i podnieść swoje
kompetencje poprzez uczestnictwo w projekcie Biura Karier: PIKAP

WWW.KARIERY.PK.EDU.PL









UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Tel. +48 85 731 80 00
e-mail: biuro@unibep.pl, kadry@unibep.pl
www.unibep.pl

Profil działalności firmy
UNIBEP to polska firma zajmująca się budownictwem mieszkaniowym, użyteczności publicznej
i przemysłowym na rynku polskim i wschodnim (Rosja, Białoruś, Ukraina). Do prowadzenia działalności
deweloperskiej została powołana Unidevelopment S.A. realizująca inwestycje na terenie Warszawy,
Poznania i Radomia. Nasze oddziały działają też w sektorze drogowo-mostowym, głównie w Polsce
północno-wschodniej (Oddział Drogowy Unibep S.A. i Budrex-Kobi Sp. z o.o.) oraz produkcyjnym
w zakresie budownictwa modułowego drewnianego, skierowanym przede wszystkim na rynek
skandynawski (Unihouse, Oddział Unibep S.A.).
Łącznie Grupa UNIBEP zatrudnia ponad 1400 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom

· Wykształcenie techniczne w kierunkach związanych z budownictwem, inżynierią środowiska
lub elektrotechniką

· Mile widziane doświadczenie w pracy w branży budowlanej
· Mile widziana znajomość języków obcych – angielski / rosyjski / norweski / szwedzki / niemiecki

W przypadku kandydatów na praktyki i staże oczekujemy zaangażowania i chęci nauki.

Typy ofert
· Praca – skierowana do absolwentów i osób z doświadczeniem. Rekrutacje odbywają się przez cały

rok.
· Praktyka – zainteresowanym studentom umożliwiamy odbycie praktyk na naszych budowach

i w biurach. Aplikacje można składać przez cały rok
· Staż – wprowadzenie płatnych staży wiosną 2018.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
1. Złożenie aplikacji – osoby zainteresowane pracą mogą złożyć swoje CV wraz z listem motywacyjnym
pod wybranym ogłoszeniem rekrutacyjnym. Dodatkowo istnieje możliwość zaaplikowania do bazy
kandydatów na stronie www.unibep.pl
2. Selekcja CV – pracownicy działu personalnego weryfikują dopasowanie kompetencji kandydatów
do profilu stanowiska.
3. Rozmowa kwalifikacyjna – wybrani kandydaci są zapraszani na spotkanie, w trakcie którego można
lepiej się poznać. W przypadku stanowisk specjalistycznych mogą zostać wykorzystane dodatkowe
zadania rekrutacyjne – próbki pracy czy testy. Kandydat jest informowany o nich z wyprzedzeniem.
W rozmowie bierze udział przedstawiciel działu personalnego oraz przełożony potencjalnego pracownika.
4. Drugi etap rozmów – w przypadku stanowisk kierowniczych przewidziane jest spotkanie z Dyrektorem
Pionu.
5. Kandydaci są informowani o wyniku rekrutacji, a w przypadku decyzji pozytywnej ustalane są ostateczne
warunki zatrudnienia.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Katarzyna Ignatiuk – Specjalista ds. Rekrutacji, e-mail – kignatiuk@unibep.pl, tel. 85 731 80 00

Miejsce pracy
Budowy realizowane są w całym kraju, a także w Norwegii, Szwecji, Rosji, Białorusi i Ukrainie. Biura
znajdują się w Bielsku Podlaskim, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łomży i Białymstoku.

Informacje dodatkowe
W związku z bardzo dynamicznym rozwojem, Grupa UNIBEP jest w stanie zaoferować zatrudnienie nie
tylko specjalistom z branży budowlanej, ale również ekspertom z innych dziedzin, np. księgowości, IT czy
produkcji. Aktualne oferty można znaleźć w zakładce Kariera na stronie www.unibep.pl





PHINANCE S.A.

al. Daszyńskiego 30/12
ul. Grodzka 32/2
ul. Beliny-Prażmowskiego 59/5

www.PHINANCE.pl

www.YOUARETHEBOSS.pl

Profil działalności firmy

Od 15 lat działamy na polskim rynku, a nasze oddziały można spotkać w całym kraju. Zajmujemy
się szeroko rozumianym doradztwem finansowym dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców.
Pomagamy załatwiać wszelkie formalności związane z kredytami, ubezpieczeniami majątkowymi,
ubezpieczeniami na życie, leasingami i inwestycjami. Współpracujemy z wieloma instytucjami, co
pozwala nam na dopasowanie indywidualnej oferty dla każdego Klienta. Kładziemy duży nacisk
na wdrożenie pracowników, ponieważ wiemy, że Wasz rozwój to nasz wspólny sukces!

Od nowych Kandydatów oczekujemy:
· nastawienia na ciągły rozwój oraz podnoszenie swoich kwalifikacji,
· otwartości,
· gotowości na podjęcie pracy już w czasie studiów,
· chęci podejmowania nowych wyzwań,
· pewności siebie,
· chęci panowania nad własną ścieżką kariery,
· ambicji w osiąganiu założonych celów.

Co możemy zaoferować Ci na początek?
· dużą dawkę wiedzy,
· różnorodną ofertę produktową,
· niezbędne licencje,
· wsparcie ludzi z doświadczeniem,
· pod$tawę + premie uzależnione od Twojej pracy,
· udział w ciekawych konkursach (do wygrana wyjazdy, nagrody rzeczowe i pieniężne),
· gwarancję, że zrobimy wiele, żebyś z czasem stał się zupełnie samodzielny w pracy.

Kiedy i w jaki sposób możesz do nas dołączyć?

Najbliższe rekrutacje odbędą się w listopadzie 2017 r., a także w lutym 2018 r.
Aplikację można składać cały czas na adres: rekrutacja.krakow7@phinance.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja do naszego zespołu odbywa się w dwóch etapach.
Pierwszy z nich ma na celu poznanie i rozwianie wszelkich wątpliwości na temat pracy
i zatrudnienia. Drugi etap jest bardziej zadaniowy, polega na sprawdzeniu predyspozycji danego
Kandydata do wykonywania przyszłych obowiązków.

Miejsce pracy: Kraków i okolice



FLYTRONIC Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 461 23 50
e-mail: flytronic@flytronic.pl
www.flytronic.pl

Profil działalności firmy

Flytronic Sp. z o.o. dostarcza szerokiego zakresu wyroby przeznaczone dla lotnictwa, a w
szczególności systemy bezzałogowe, systemy awioniki, obserwacji i łączności szerokopasmowej
oraz oprogramowania symulacyjnego.
Międzynarodowi klienci na całym świecie doceniają funkcjonalność i najwyższą jakość
dostarczaną przez firmę. Wysoka jakość produktów, prac badawczo rozwojowych i usług znajduje
odbiorców zarówno wśród służb państwowych, jak i klientów sektora cywilnego.
Flytronic działa w ramach grupy kapitałowej WB Electronics. Unikalną atmosferę firmy tworzą
pracownicy naszych zespołów.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy programistów C++ z dobrą znajomością języka angielskiego, o różnym stopniu
doświadczenia zawodowego.

· C++11 i C++14,
· systemy embedded oparte o Linux,
· praca w środowisku Linux,
· Qt oraz Qt Quick (QML),
· biblioteka GStreamer,
· przetwarzanie, kompresja i transmisja wideo,
· programowanie sieciowe,
· system kontroli wersji Git oraz środowisk Continuous Integration
· wzorce projektowe i dobre praktyki programowania (GRASP, SOLID).

Prowadzimy również rekrutację na stanowiska produkcyjne, wymagane wykształcenie średnie
techniczne.

Typy ofert

Prowadzimy rekrutację w sposób ciągły do wszystkich zespołów. Realizujemy również program
praktyk i staży. Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Na bazie otrzymanego CV przeprowadzana jest wstępna rozmowa kwalifikacyjna. Wybrani
kandydaci przechodzą do kolejnego etapu rozmów.
Weryfikacja zadeklarowanych umiejętności może nastąpić na każdym etapie rekrutacji.

Kontakt w sprawie rekrutacji

rekrutacja@flytronic.pl

Miejsce pracy

Gliwice, województwo śląskie.



Air Liquide Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
www.pl.airliquide.com

Profil działalności

Jako Grupa Air Liquide jesteśmy światowym liderem w dziedzinie produkcji gazów, technologii
oraz usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Nasza obecność w 80 krajach to ponad 65 000
pracowników i obsługa ponad 3 000 000 klientów i pacjentów.
Ofertę kierujemy do klientów biznesowych z branż takich jak: hutnictwo, spawalnictwo,
elektronika, sektor motoryzacyjny, chemiczny, spożywczy i medyczny.
Liczba pracowników w Polsce: ponad 400.

Wymagania stawiane kandydatom

· 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, organizujemy płatne staże dla absolwentów
lub studentów ostatniego roku studiów II stopnia jak i praktyki studenckie.

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 HR Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
e-mail: rekrutacja@airliquide.com

Plany rekrutacyjne

Rekrutacje odbywają się przez cały rok, w zależności od potrzeb biznesowych.
Aktualne oferty publikowane są na portalach rekrutacyjnych oraz naszej stronie internetowej:
www.pl.airliquide.com w zakładce “kariera”.

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



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, 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.



ROHLIG SUUS Logistics SA

ww.suus.com

Biuro Główne
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel.+48 22 737 75 75, +48 22 212 15 75

Oddział Kraków
Krakowska 87 A, 32-050 Skawina k. Krakowa
tel.+48 12 379 61 61/60

Profil działalności firmy
Zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, szczególną wagę przywiązując
do wysoce profesjonalnej i indywidualnej obsługi Klienta. Jesteśmy jedynym polskim operatorem
logistycznym o globalnych możliwościach. W ramach komplementarnego wachlarza usług, który obejmuje
transport drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, usługi magazynowe, projekty cargo oraz obsługę
celną, proponujemy naszym Klientom najlepsze rozwiązania optymalnie dostosowane do ich potrzeb. W
portfelu obsługiwanych przez nas firm znajdują się regularne i multiproduktowe kontrakty z liderami rynku.
Zatrudniamy blisko 1200 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
ROHLIG SUUS stwarza szerokie możliwości doświadczonym pracownikom, a także osobom stojącym
u progu swojej kariery zawodowej. Firma dba o rozwój całego Zespołu niezależnie od pełnionej funkcji
i doświadczenia.

Typy ofert Wszystkie niezbędne informacje o aktualnych ofertach pracy, praktyk i staży dostępne są
na stronie internetowej: www.suus.com
Realizujemy:

· Projekty stażowe: Akademia Sprzedaży – rekrutacja całoroczna
· Program Praktyk Letnich (Twój pierwszy SUUS do kariery) – lipiec – wrzesień
· Praktyki całoroczne (rekrutacja całoroczna; czas trwania praktyki: 1-3 miesiące; dotyczy różnych

działów i lokalizacji).

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Jeśli znalazłeś ofertę, która wzbudziła Twoje zainteresowanie:

• oceń na ile odpowiada Twoim umiejętnościom i kompetencjom
• zwróć uwagę na podane wymagania i sprawdź czy je spełniasz
• sprawdź i przygotuj swoje CV pod kątem wybranego stanowiska
• zrobiłeś to wszystko? Wyślij aplikację przez formularz na stronie: www.suus.com

Jeśli Twoje CV zostanie pozytywnie zweryfikowane:
• otrzymasz zaproszenie na rozmowę z pracownikiem Działu Personalnego
• spotkanie potrwa około 1h
• możesz spodziewać się na nim:

§ pytań o doświadczenie, posiadane umiejętności, czy certyfikaty
§ zagadnień biznesowych, case study, czy udziału w scenkach

• będziesz mógł dowiedzieć się, jakie zadania czekają Cię na danym stanowisku, jaki jest styl
pracy i naszej organizacji

Po pozytywnej weryfikacji rozmowy, otrzymasz zaproszenie na spotkanie z kierownikiem działu,
do którego aplikujesz:

• rozmowa będzie dotyczyła: Twojej wiedzy specjalistycznej, edukacji,
szczegółowych zagadnień danego stanowiska

• manager również szczegółowo odpowie na Twoje pytania
Przeszedłeś zwycięsko przez wszystkie etapy?

Kontakt w sprawie rekrutacji
Monika Jędrzejczyk – HR Partner (Region Południe); mjedrzejczyk@suus.com
Katarzyna Deresz – HR Partner (Region Północ); kderesz@suus.com
Edyta Witkowska – HR Partner (Region Centrum); ewitkowska@suus.com
Piotr Sienica – HR Specialist (Centrum Ekspertyz); psienica@suus.com

Miejsce pracy Możliwość pracy dotyczy wszystkich Oddziałów firmy. Pełna lista Oddziałów ROHLIG
SUUS Logistics SA dostępna jest na stronie www.suus.com



ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów
tel. +48 17 864 05 33, +48 17 864 05 35
e-mail: sekretariat@elektromontaz.com.pl
www.elektromontaz.com.pl

Profil działalności firmy

Elektromontaż Rzeszów S.A. jest jedną z największych firm produkcyjno-montażowych branży
elektrycznej w Polsce. Misją spółki jest dostarczenie najwyższej jakości kompleksowych usług
elektromontażowych oraz tworzenie produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb
klientów. Struktura organizacyjna firmy, w której obecnie pracuje ponad 600 osób, oparta jest
na kilkunastu jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność w całej Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem województw: podkarpackiego, małopolskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego i mazowieckiego. Firma posiada stałe oddziały w Warszawie, Krakowie, Dębicy,
Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, Jaśle i Przemyślu.

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydaci na stanowisko: inżynier budowy
Wykształcenie: wyższe. Kierunek: elektryczny lub pokrewny.

Kandydaci na stanowisko: elektromonter
Wykształcenie: średnie lub zawodowe kierunkowe lub pokrewne.
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (np. do prac na wysokościach).

Typy ofert

Firma Elektromontaż Rzeszów S.A. oferuje swoim pracownikom: umowy o pracę, umowy
zlecenie (wg indywidualnych ustaleń).

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: CV, dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach, itp. Aplikacja
elektroniczna (dokumenty proszę przesłać na podany adres e-mail).

Kontakt w sprawie rekrutacji

Krzysztof Baranowski – k.baranowski@elektromontaz.com.pl
Mariusz Bialic – m.bialic@elektromontaz.com.pl

Miejsce pracy

Do indywidualnego uzgodnienia z Dyrektorem Oddziału w Krakowie:
· Praca dla Oddziału Kraków.
· Na terenie całej Polski – według miejsc realizowanych budów, z możliwością zatrudnienia

w pozostałych Oddziałach Elektromontaż Rzeszów S.A.

Informacje dodatkowe

Firma Elektromontaż Rzeszów S.A. oferuje możliwość:
· Zdobycia wiedzy i doświadczenia w branży elektrycznej,
· Zdobycia praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych,
· Przystąpienia do egzaminów organizowanych przez SEP,
· Uczestnictwa w profesjonalnych branżowych kursach oraz szkoleniach.



BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o.
ul. Wilhelma Beckera 7
33-110 Tarnów
Tel. +48 14 632 02 00
e-mail: info-pl@beckers-group.com
www.beckers-group.com

Profil działalności firmy

Kim jesteśmy? Beckers Group jest firmą prywatną o zasięgu globalnym działającą od ponad 150
lat. Jest światowym liderem w produkcji farb przemysłowych do blach powlekanych oraz farb
do elektroniki i urządzeń powszechnego użytku.

Czym się zajmujemy? Grupa Beckers jest firmą z branży farb przemysłowych posiadających
międzynarodowy zasięg oraz wiodącą pozycję w sektorach Coil Coatings i Special Coatings.
Zaopatrujemy w nasze produkty głównie przemysł budowlany i transportowy, producentów
urządzeń do zastosowań domowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych (ACE). Oddział
w Polsce wyspecjalizowany jest w sektorze Coil Coatings, gdzie produkowane są farby
do powlekania blach, które utwardzane są metodą termiczną.

Zatrudnienie: 72 pracowników

Profil poszukiwanych kandydatów

Administracja, Ekonomia, Chemia, Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Informatyka,
Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika
i budowa maszyn, Technologia chemiczna.

Typy ofert

Praktyki studenckie, staże, zatrudnienie – aplikacje można składać w dowolnym momencie
w trakcie roku.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja II etapowa: rozmowa z bezpośrednim przełożonym oraz/lub z prezesem zarządu

Kontakt w sprawie rekrutacji

Agnieszka Węglińska, tel. 014-632-02-02, e-mail: info-pl@beckers-group.com

Plany rekrutacyjne

Rekrutacja ciągła od listopada 2017 do grudnia 2018 w zależności od zapotrzebowania

Miejsce pracy

Tarnów



HCL POLAND Sp. z o.o.
Kraków Business Park, KBP 200, 3rd floor

ul. Krakowska 280

32-080 Zabierzów

HCL Poland
O3 Campus Opolska 114
31-323 Kraków

e-mail: campus.poland@hcl.com

www.hcltech.com/pl

Company profile

In Poland we started our operations in 2007. Our operation in Poland primarily revolves around
the global IT Infrastructure Services through which we provide multilingual Infrastructure
Management Support to our clients. Apart from providing multilingual technical support in
17+languages, we also work in Financial Services & provide application development services
to our clients. We currently have close to 1200 people working with us & the demand is ever
increasing.

Job requirements

HCL & HCL Poland is ever expanding; we are continuously looking out for fresh talent. We are
hiring candidates with experience and without experience as well. We are currently hiring for the
following:

IT Infrastructure Services
IT Analyst / Sr.IT Analyst (Technical Support European Languages)
IT Specialist

Financial Services
Customer Support Executive-Voice / Transaction
Buyer - SCM
Financial Analyst - GL/ Reconciliation/A/AR

IT /Apps/Software
Business Analyst
Java/J2EE Developer

SQL Support

IBMi Administrator

Type of offer

We normally hire on: employment contract / unlimited contract with a probation period of 3
months & Contract

Recruitment process

Application -> Shortlisting -> Technical /Functional Interview -> HR Interview -> Offer
https://www.hcltech.com/careers/recruitment-process-hcl-tech

Required documents: Resume / CV

Responsible for recruitment

Gaurav Rakheja, Campus.poland@hcl.com

Location of vacancies

Krakow & Wroclaw



MAN BUS Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 12
27-200 Starachowice
Tel. +48 41 273 44 02
e-mail: rekrutacja.starachowice@man.eu
www.mantruckandbus.pl

Profil działalności firmy
Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań
transportowych. Zakład MAN Bus Sp. z o.o. funkcjonuje w Starachowicach od 1999r., 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, e-mail: rekrutacja.starachowice@man.eu, tel.: 41 273 44 02, mobile: 693 81 01 40

Plany rekrutacyjne

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnej praktyki wakacyjnej prosimy o kontakt w maju / czerwcu.
Nabór do programu stażowego „Absolwenci na start” – prowadzimy dwa razy w roku: styczeń, czerwiec.
Prowadzimy stały nabór zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem w ramach zatrudnienia na umowę o
pracę.

Miejsce pracy Starachowice, woj. świętokrzyskie





ZUE S.A.
ul. Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Tel. +48 12 29 50 319, 12 29 50 352
e-mail: rekrutacja@zue.krakow.pl
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, a także 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
Poszukujemy kandydatów do pracy posiadających doświadczenie w zakresie budowy
i modernizacji infrastruktury tramwajowej i kolejowej, a także absolwentów uczelni wyższych
na stanowisko inżyniera budowy. Aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie
internetowej www.grupazue.pl w zakładce Kariera.

Typy ofert

Poszukujemy zarówno osób z doświadczeniem, jak i takich, które dopiero 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 poprzez zakładkę Kariera na naszej stronie
internetowej www.grupazue.pl lub na adres e-mail: rekrutacja@zue.krakow.pl
Etap II Wybrani kandydaci zostają 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.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Aneta Bzymek, młodszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju,
tel.: 12 29 50 319 lub kom. 785 787 970, e-mail: a.bzymek@zue.krakow.pl
Magdalena Jagodzińska, zastępca dyrektora HR,
tel.: 12 29 50 352, e-mail: m.jagodzinska@zue.krakow.pl

Plany rekrutacyjne

W najbliższym czasie planujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowiska:
· inżynier budowy,
· kierownik robót torowych / mostowych / sieci trakcyjnych,
· kierownik budowy.

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





NSG GROUP
ul. Portowa 6
37-600 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 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 produkują bezpieczne szkło hartowane
i laminowane dla światowych koncernów motoryzacyjnych zarówno na rynek części
oryginalnych (OE), jak i części zamiennych (AGR).

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy absolwentów kierunków: technologia szkła, mechanika, automatyka,
mechatronika, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji i inne zbieżne z profilem
działu. Warunkiem są 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, a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole.

Typy ofert
Program płatnych praktyk prowadzimy w oparciu o warsztaty tematyczne prowadzone
na uczelniach. Po warsztatach jest przeprowadzany konkurs i najlepszym studentom są
proponowane jedno- lub dwumiesięczne praktyki płatne.
Oferty pracy publikujemy na: www.pilkington.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Etap I: Rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu
Personalnego, poznając naszą ofertę pracy. W przypadku specyficznych stanowisk pracy,
Kandydaci wykonują testy – często są to testy wiedzy czy umiejętności. Podobna sytuacja
dotyczy stanowiska, gdzie wymagana jest znajomość języka obcego, część spotkania odbywa
się w danym języku.
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, wywiady, ćwiczenia
symulujące, zadania zawodowe.
Etap III: Kolejnym etapem są spotkania z przedstawicielami działu/pionu, w którym będzie
zatrudniona dana osoba. Tu najczęściej Kandydat poznaje swojego przyszłego szefa. Zdarza
się, że oprócz tego spotkania organizujemy jeszcze jedno dodatkowe, np. z dyrektorem pionu,
ze współpracownikiem czy menedżerem innego działu. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana
jest wspólnie przez wszystkie zaangażowane w proces osoby.

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

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



Chcemy być światowym liderem w dziedzinie

innowacyjnych i wysokoefektywnych produktów

ze szkła i systemów przeszkleń, przyczyniając się

do oszczędności i generowania energii, pracując

bezpiecznie i zgodnie z zasadami etyki.



NOKIA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE W KRAKOWIE
ul. Bobrzyńskiego 46
30-348 Kraków
Tel. +48 12 298 90 00
www.nokiakrakow.pl

Profil działalności firmy
Nokia od wielu lat znajduje się w czołówce firm z branży telekomunikacyjnej opracowujących rozwiązania
mobilnej łączności szerokopasmowej. Centrum Badawczo-Rozwojowe 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 około 700 pracowników i cały czas rekrutujemy. Praca u nas daje
możliwość udziału przy 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 oraz całoroczne staże.
Po ich zakończeniu 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 on na stanowisko testerskie będzie musiał przejść rozmowę telefoniczną,
która pozwoli ocenić jego wiedzę, 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:
· rozmowy technicznej z naszymi inżynierami, opierającej się na testach technicznych,

sprawdzających wiedzę pod kątem danego stanowiska,
· rozmowy HR weryfikującej doświadczenie zawodowe, umiejętności miękkie

i sprawdzającej znajomość języka angielskiego .
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).

Informacje dodatkowe
Zależy nam na wspieraniu lokalnego ekosystemu, dlatego bierzemy udział w konferencjach i festiwalach
nauki m.in. CodeEurope, Science for the Future, Robocomp. Dodatkowo angażujemy się w wydarzenia
sportowe jak Business Run i Bieg Niepodległości.





PHILIP MORRIS POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II 196
31-982 Kraków
Tel. +48 12 252 11 00
www.pmi.com

Profil działalności firmy

Philip Morris International Inc. (PMI) jest wiodącą międzynarodową firmą tytoniową będącą
właścicielem siedmiu z piętnastu najważniejszych międzynarodowych marek, m.in. Marlboro,
najlepiej sprzedającej się marki papierosów na świecie.

Philip Morris Polska S.A. (PMPL) mieści się w Krakowie. PMPL zajmuje się produkcją wyrobów
tytoniowych na rynek krajowy i rynki zagraniczne. Eksport stanowi znaczną część produkcji PMPL.
Dzięki inwestycjom poczynionym w modernizację fabryki, dziś PMPL jest jednym z kluczowych
centrów produkcyjnych PMI.

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. Możemy pochwalić się
otrzymanym wyróżnieniem Top Employer Poland i Europe.

Typy ofert

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.

Obecnie prowadzimy rekrutacje m.in. na stanowiska:
· Lider zmiany produkcyjnej
· Praktykant w dziale operacyjnym
· Elektronik/Automatyk
· Mechatronik

Kontakt w sprawie rekrutacji

By dołączyć do nas, zaaplikuj przez: http://www.pmi.com/eng/careers/pages/careers.aspx

Miejsce pracy Kraków

Dodatkowe informacje

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!





URZ¥D DOZORU TECHNICZNEGO 
 

Centrala 
ul. Szczêœliwiecka 34 
02-353 Warszawa 

 
W sk³ad UDT wchodzi 
29 oddzia³ów terenowych  
i laboratorium w Poznaniu 

 

e-mail: udt@udt.gov.pl 
www.udt.gov.pl 

 
Profil dzia³alnoœci firmy 

Urz¹d Dozoru Technicznego to instytucja powo³ana do prowadzenia dzia³añ zmierzaj¹cych 
do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urz¹dzeñ technicznych w Polsce. G³ównym 
zakresem dzia³alnoœci UDT s¹ zadania jednostki dozoru technicznego okreœlone w ustawie 
o dozorze technicznym. UDT jest równie¿ Jednostk¹ Notyfikowan¹ nr 1433 funkcjonuj¹c¹ 
w oparciu o ustawê o systemach oceny zgodnoœci i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie 
dyrektyw nowego podejœcia. UDT dzia³a jako Jednostka Certyfikuj¹ca UDT-CERT tak¿e 
w obszarze certyfikacji: systemów zarz¹dzania, osób i wyrobów. W ramach UDT dzia³a Akademia 
UDT oraz CLDT w Poznaniu. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

Szukamy osób otwartych na nowe doœwiadczenia, ukierunkowanych na realizacjê ambitnych 
celów, o dobrym stanie zdrowia (brak przeciwwskazañ do pracy na wysokoœci). Praca w UDT to 
nieustanne zdobywanie wiedzy, dlatego cenimy osoby chc¹ce rozwijaæ siê w wielu obszarach, 
zarówno dotycz¹cych dzia³añ inspekcyjnych, audytorskich, jak te¿ szkoleniowych. 
Szukamy g³ownie studentów i absolwentów kierunków technicznych: mechanika, automatyka, 
robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków administracyjno-finansowych. 

 
Typy ofert  

Ka¿dego roku przygotowujemy kolejne edycje programów sta¿y i praktyk. P³atne programy 
sta¿owe realizowane s¹ na podstawie umów o pracê zwykle w okresie wakacji i w ostatnich 
miesi¹cach roku. Na bezp³atne praktyki przyjmujemy w ci¹gu ca³ego roku. W ramach procesu 
rekrutacji wybieramy osoby, które mog¹ zdobyæ doœwiadczenie w ró¿nych jednostkach 
organizacyjnych i lokalizacjach. W zale¿noœci od potrzeb, wszystkie aktualne oferty pojawiaj¹ siê 
na naszej stronie www.udt.gov.pl w zak³adce O nas/ Kariera w UDT. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Pierwszym etapem ka¿dej rekrutacji jest wype³nienie formularza on-line na stronie 
internetowej praca.udt.gov.pl 
 

Kolejnym krokiem jest analiza dokumentów aplikacyjnych oraz ocena mo¿liwoœæ 
wykorzystania obecnie lub w najbli¿szej przysz³oœci Twojego potencja³u w naszej organizacji. 
 

Jeœli spe³niasz nasze wymagania umawiamy Ciê na rozmowê z potencjalnym, bezpoœrednim 
prze³o¿onym oraz przedstawicielem departamentu kadr. 
 

Jako uzupe³nienie procesu rekrutacji stosujemy (w zale¿noœci od stanowiska) testy 
osobowoœciowe, testy kompetencyjne oraz testy wiedzy. 
 

Kontakt w sprawie rekrutacji   
Anna Szyszka tel.: (22) 57 22 453, e-mail: anna.szyszka@udt.gov.pl 
Jacek Pazia tel.: (22) 57 22 192, e-mail: jacek.pazia@udt.gov.pl 

 
Miejsce pracy   

W sk³ad UDT wchodzi 29 oddzia³ów terenowych, m.in. w Krakowie, Centrala znajduj¹ca siê 
w Warszawie oraz Laboratorium w Poznaniu.  





KERRY EUROPE & RUSSIA
Global Technology & Innovation Centre,

Millennium Park | Naas | Co Kildare

www.kerry.com

www.kerrygraduates.com

https://www.facebook.com/Kerry.Group.Graduate.Recruitment/

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 €6.1 billion. As a company we strive for excellence in everything we do.
Our business is comprised of 2 divisions: Taste & Nutrition & Kerry Foods. Taste & Nutrition
Taste & Nutrition We understand that consumers want delicious products made from trusted,
authentic foods and flavours. Every day millions of people throughout the world consume foods
and beverages containing our taste and nutrition solutions.
Kerry Foods We are a leading name in the global food industry – producing branded & customer
branded food across Meals, Meats and Dairy. Our products, many of which are household
favourites, are eaten by 60m people every day.

Job requirements

We are looking for graduates who are: • Globally mobile; • Ambitious and driven to develop
themselves and their careers; • Flexible; • Team Players; • Are passionate about Kerry and the
food industry. Minimum degree classification sought 2:1 degree or equivalent

Type of offer

We offer number of graduate and internship opportunities within: • Accounting & Finance;
• Sales, Marketing; • Customer Care; • Supply Chain; • Procurement; • Operations; • Engineering;
• Research & Development; • Quality Assurance; • ICT

Recruitment process

· Online application
· Aptitude testing
· Video Interview
· Assessment Centre

Responsible for recruitment

Joanna Holewik, Lauren Davies, Kerrygradseurope@gtisolutions.co.uk

Recruitment plans

The 2018 campaign goes live on the 3rd October 2017. Our Assessment Centres are scheduled
between November 2017 and March 2018. The graduates will start in September 2018.

Location of vacancies

Our graduates need to be fully mobile.

Main locations:
· Global Finance Headquarter in Tralee, Co. Kerry, Ireland.
· world-wide locations across 25 different countries



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. Nasza siedziba znajduje się w północnym Vancouver w Kanadzie.
Prowadzimy działalność w Stanach Zjednoczonych, Europie i Nowej Zelandii. Zatrudniamy ponad
60 pracowników w naszym biurze w Krakowie.
Odwiedź naszą stronę internetową: www.anatomiciron.com

Wymagania stawiane kandydatom

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

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

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 – test z języka angielskiego, prezentacja firmy, opcjonalnie dodatkowe pytania

do kandydata
· Kontakt z kandydatami, z którymi chcemy rozpocząć współpracę

Kontakt w sprawie rekrutacji

Anna Ryba, HR Coordinator, anna@anatomiciron.com, 512 052 103

Miejsce pracy Kraków



DAN CAKE POLONIA Sp. z o.o.
ul. Transportowców 15
32-500 Chrzanów
Tel. +48 12 252 11 00
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.

Profil poszukiwanych kandydatów:
· 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 – 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 Projektowo - techniczny





AUTODESK Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie

ul. Odlewnicza 68

31-142 Kraków

https://www.autodesk.com
https://www.autodesk.pl/

Company profile
Founded in 1982, Autodesk is a world leader in 3D design, architecture, engineering,
manufacturing, construction and entertainment software. We have over 100 offices in over 38
countries around the world, where we employ around 9000 employees. In Poland, we have more
than 100 employees, with majority in our R&D center in Krakow.

Job requirements
Each advertised vacancy will be described in details in terms of requirements.
However if you graduate from:

· Computer Science
· Engineering (Mechanical, Structural, Fluid Dynamic, others)
· Experience Design

join our Krakow team! We are looking for people with passion and talent, who speak English well
and who are ready to ‘Make anything’

Type of offer
We offer employment contracts with competitive compensation and benefits packages.
Currently we are planning to roll out summer 2018 internship program. Stay tuned for update
on our careers website. We are hiring throughout the year, depending on the need. You can find
our current vacancies under the careers section on our website:
https://www.autodesk.com/careers

Recruitment process
We value our candidates and their time, therefore we have tailored short and efficient recruitment
process:

· Prescreening with recruiter/ Hiring Manager review
· Technical task
· Technical Interview

For each application, you will need to provide your CV and based on the role you would be
applying for, you might need to present your portfolio (i.e. UX Designer positions).

Responsible for recruitment
Should you have any questions regarding current openings or your application, please refer to:
maria.kuczaj@autodesk.com, www.linkedin.com/in/mariakuczaj

Location of vacancies
Kraków, ul. Odlewnicza 68, Kraków, ul. Lindego 1C

Additional information
Autodesk Student Experts and Autodesk Student Ambassadors are active fans of Autodesk
technology who are passionate about design and engineering. If you are ready to learn new skills,
build important relationships, and gain practical experience, then it’s time to embark on your path
to becoming an Autodesk Student Expert. Start by entering the Student Expert Orientation:
https://academy.autodesk.com/student-expert-network





COMARCH SA 
 

Al. Jana Pawła II 39 A 
31-864 Kraków  
e-mail: info@comarch.pl 
www.kariera.comarch.pl 

 
 
Profil działalności firmy 

 

Comarch to obecnie ponad 5500 specjalistów branży IT. W profilu działalności firmy znajduje się 
m.in. oprogramowanie dla operatorów telekomunikacyjnych, systemy do zarządzania 
przedsiębiorstwem, oprogramowanie dla instytucji ubezpieczeniowych i finansowych, placówek 
medycznych, systemy wspierające programy lojalnościowe, a także oprogramowanie 
dla instytucji publicznych, również oprogramowanie z zakresu IoT, cyber security, czy smart city. 

 
Wymagania stawiane kandydatom  

 

Absolwenci oraz studenci ostatnich lat kierunków informatycznych i pokrewnych. Osoby 
znające m.in. takie języki programowania i technologie jak: Java, C++, .Net, iOS/Android, HTML, 
CSS, Bazy Danych. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym tworzenie 
dokumentacji technicznej. 

 
Typy ofert  

 

Obecnie poszukujemy do pracy (możliwość pracy na część etatu) studentów ostatnich lat oraz 
absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Rekrutację na staż wakacyjny 
rozpoczniemy w marcu 2018. 

 
Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty  

 

Pierwszym etapem rekrutacji do Comarch jest zawsze wypełnienie formularza aplikacyjnego 
na stronie kariera.comarch.pl. Podczas wypełniania formularza zostaniesz poproszony 
o załączenie swojego CV lub innych potrzebnych dokumentów (np. portfolio). Kolejny etap to 
(w zależności od stanowiska) test z wiedzy informatycznej. Później następuje spotkanie 
z potencjalnym managerem. 

 
Kontakt w sprawie rekrutacji   

 

Dział rekrutacji: praca@comarch.pl 
 
Plany rekrutacyjne   

 

Poszukujemy przede wszystkim programistów, ale również testerów, project managerów, 
analityków, konsultantów ds. wdrożeń oraz specjalistów ds. sprzedaży. 

 
Miejsce pracy   

 

Siedziba Główna Comarch – al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, oraz Kampus 
przy ul. Życzkowskiego 





VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
32-050 Skawina
Tel. +48 12 277 10 00
http://valeo-poland.com

Profil działalności firmy

VALEO to grupa przemysłowa działająca w sektorze motoryzacyjnym.
Jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, zintegrowanych
systemów oraz kompletnych modułów i rozwiązań do samochodów osobowych i ciężarowych
bezpośrednio dla producentów oraz na rynek wtórny.
VALEO w Polsce posiada obecnie już 4 zakłady produkcyjne, biuro handlowe oraz 3 Centra
Badawczo-Rozwojowe. Dajemy pracę blisko 7600 pracownikom. Produkty z zakładów w Polsce
dystrybuowane są głównie w Europie, a także poza nią – zarówno na pierwszy montaż oraz na
rynek wtórny.

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!

Typy ofert

Prowadzimy stałe rekrutacje na stanowiska stażowe oraz inżynierskie/specjalistyczne.
Wszystkie nasze staże są płatne. Zachęcamy za zapoznania się i śledzenia naszej strony
Internetowej: www.valeo-poland.com, gdzie w zakładce „Rekrutacja i Rozwój” pojawiają się
na bieżąco nowe ogłoszenia.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Proces rekrutacji stażowych w Valeo podzielony jest na 2 etapy:
· I etap to krótka, weryfikacyjna rozmowa telefoniczna.
· II etap to bezpośrednie spotkanie w siedzibie naszej firmy z Rekruterem

oraz Kierownikiem Rekrutującym.

Kontakt w sprawie rekrutacji

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

Plany rekrutacyjne

Prowadzimy całoroczne rekrutacje do Działów Technicznych, Działów Wsparcia Produkcji
oraz do Działu Księgowości.
Znajdź swój wymarzony staż i aplikuj na stronie www.valeo-poland.com w zakładce „Rekrutacja
i Rozwój”

Miejsce pracy

Skawina k. Krakowa, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice k. Bielska-Białej, Warszawa









ARC CONSULTING GROUP Sp. z o.o. sp.k.
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
Tel. +48 12 29 34 353
e-mail: info@arc-consulting.pl
www.arc-consulting.pl

Profil działalności firmy

ARC Consulting to firma konsultingowa specjalizująca się w usługach z zakresu doradztwa
biznesowego, informatycznego oraz zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Łączymy dwa
światy — biznesu i nowoczesnych technologii, wspierając organizacje w rozwoju i drodze do
sukcesu. Dla naszych Klientów jesteśmy partnerem, który tworzy optymalne rozwiązania.
Wszystko po to, aby pomóc w wytyczeniu najlepszych kierunków działania, definiowaniu strategii
biznesowych, strategii IT, a także wyborze i wdrażaniu aplikacji ERP i HCM.
Liczba pracowników – ok. 70

Wymagania stawiane kandydatom

W ARC Consulting szukamy ludzi z potencjałem. Od stażystów nie oczekujemy dużego
doświadczenia, stawiamy na kompetencje, pasję i chęć nauki.
Mile widziane są: studia informatyczne i pokrewne, zdolności analityczne!

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: CV

Etapy rekrutacji:

· Selekcja CV
· Rozmowa Rekrutacyjna
· Rozmowa z Zarządem.

Więcej szczegółów odnośnie wymagań na poszczególne stanowiska i aktualnie poszukiwanych
pracowników można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.arc-consulting.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji

Informacje o rekrutacji: rekrutacja@arc-consulting.pl

Miejsce pracy Kraków



YABIMO Sp. z o.o.
ul. Krakowska 17/7
33-100 Tarnów
www.yabimo.com

Profil działalności firmy

YABIMO to polska, prężnie rozwijająca się firma z siedzibą w Tarnowie oraz oddziałami
w Krakowie, Rzeszowie, Holandii. A także spółka matka dla działalności w Norwegii i Islandii.
Działalność YABIMO koncentruje się wokół dwóch głównych specjalizacji, którymi są Konstrukcje
stalowe oraz Leasing Pracowników (Unia Europejska, Korea, kraje Beneluksu i Skandynawii).
Realizujemy projekty w Norwegii, Szwecji, Korei Płd., Holandii, Francji, Islandii, Niemczech.
Liczba pracowników: 50 osób.

Wymagania stawiane kandydatom

· Doświadczenie w obsłudze projektów z branży budowlanej,
· Doświadczenie w koordynacji projektu,
· Komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie.

Typy ofert

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

· Rejestracja w panelu: www.work.yabimo.com,
· Aplikacja elektroniczna: nadesłanie CV,
· Rozmowa telefoniczna,
· Spotkanie rekrutacyjne.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Agnieszka Giemzik – HR Manager, ag@yabimo.com

Plany rekrutacyjne

W roku 2017 zatrudnimy na stanowiskach:
· Koordynator ds. Projektów Zagranicznych,
· Specjalista ds. Sprzedaży,
· Construction Projects Specialist.

Miejsce pracy

Kraków



ARCELORMITTAL POLAND
Siedziba główna
Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

e-mail: kariera@arcelormittal.com
poland.arcelormittal.com
zainstalujsie.pl

Profil działalności firmy
ArcelorMittal Poland produkuje stal dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, maszynowego,
konstrukcji stalowych oraz budowlanego, jest także jednym z największych polskich eksporterów.
Sięgamy wzrokiem poza dzień dzisiejszy, by przewidzieć jutro Stali. Ponieważ jakość wyników
zależy od ludzi, chcemy przyciągnąć i dbać o najlepszych pracowników, aby zapewnić naszym
klientom najlepsze rozwiązania. Poznaj naszą firmę na www.arcelormittal.com/poland

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy absolwentów takich kierunków jak:

· Automatyka
· Informatyka
· Mechanika
· Elektrotechnika
· Inżynieria materiałowa

Wszystkie oferty pracy dostępne są w zakładce Aktualne oferty pracy na naszej stronie firmowej
poland.arcelormittal.com

Typy ofert
Studenci kierunków technicznych mają możliwość realizowania w ArcelorMittal Poland
obligatoryjnych praktyk wakacyjnych. Praktyki odbywają się w miesiącach czerwiec - wrzesień,
ich czas trwania jest zgodny z wymaganiami uczelni.
Zgłoś się poprzez stronę www.zainstalujsie.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Standardowy proces rekrutacyjny w naszej firmie składa się z 3 etapów.
Etap I: Przesłanie aplikacji Ogłoszenia o aktualnych wakatach znajdziesz na naszej stronie
w zakładce Aktualne oferty pracy. Jeśli jesteś zainteresowany daną ofertą, aplikuj, wypełniając
formularz zawarty w ogłoszeniu.
Etap II: Spotkanie Jeżeli spełniasz kryteria zawarte w ogłoszeniu, zaprosimy Cię na spotkanie,
składające się z dwóch części. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie
informacji, zawartych w aplikacji i uzyskanie informacji na temat Twojej wiedzy i umiejętności.
Drugą częścią są testy, których forma zależy od stanowiska, o które się ubiegasz.
Etap III: Rozmowa indywidualna 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 porównania zarówno oczekiwań firmy wobec
kandydata, jak i kandydata wobec przyszłego pracodawcy.
Decyzja o tym, czy dany kandydat zostanie 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: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Świętochłowicach, Sosnowcu
lub w Zdzieszowicach.





ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Tel. +48 22 548 70 00
e-mail: info@erbud.pl
www.erbud.pl

Profil działalności firmy

Grupa ERBUD posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów
budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność
Grupy realizowana jest w następujących obszarach: budownictwo kubaturowe, budownictwo
inżynieryjno-drogowe, budownictwo przemysłowe i energetyczne oraz usługi serwisowe dla
przemysłu i energetyki. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach Unii Europejskiej, gdzie
łącznie zatrudniamy ponad 2000 zaangażowanych pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom

Nawiążemy współpracę ze studentami oraz absolwentami studiów na kierunku Budownictwo
oraz pokrewnych. Jeżeli jesteś osobą ambitną, przedsiębiorczą, a budownictwo to Twoja pasja –
zapraszamy do Nas!

Typy ofert

Rekrutacja na kluczowe stanowiska pracy (tj. Inżynier Budowy, Kierownik Robót, Kierownik
Budowy) prowadzona jest zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem realizowanych przez nas
projektów budowlanych.
Studentom oferujemy możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń na budowie, poprzez
Program praktyk studenckich, który realizowany jest przez cały rok, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu wakacyjnego.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Jeśli zainteresuje Cię publikowana przez Nas oferta pracy
ü Wyślij nam swoje CV
ü My przeanalizujemy Twoją aplikację
ü Zaprosimy Cię na spotkanie
ü Przeprowadzimy rozmowę rekrutacyjną
ü Ustalimy warunki współpracy

a chwilę później… witamy w Grupie Erbud!

Kontakt w sprawie rekrutacji
Aplikacje dotyczące praktyk prosimy przesyłać na adres praktyki@erbud.pl. Aplikacje
dotyczące pracy prosimy przesyłać na adres rekrutacja@erbud.pl

Plany rekrutacyjne
W związku z realizacją rocznie ponad 100 projektów budowlanych, najczęściej wzmacniamy swój
zespół poprzez rekrutację na stanowiska nadzoru budowlanego. Pragniemy towarzyszyć Naszym
pracownikom w dalszym rozwoju oraz stwarzać ku temu możliwości.
Aktualne oferty pracy publikujemy na naszej stronie internetowej (www.erbud.pl). Jeśli tym
razem nie znalazłeś ciekawej dla siebie oferty, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@erbud.pl
i dołącz do naszej bazy kandydatów. Z pewnością wkrótce się skontaktujemy.

Miejsce pracy
Posiadamy Oddziały w 6 lokalizacjach w Polsce tj. Kraków, Toruń, Rzeszów, Szczecin,
Warszawa, Wrocław, a projekty budowlane realizujemy na terenie całego kraju.





TLC Sp. z o.o.
ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
Tel. +48 18 534 47 99
e-mail: info@tlc.eu
www.tlc.eu

Profil działalności firmy

Firma działa w branży lekkich konstrukcji stalowych dla budownictwa, ze szczególnym
ukierunkowaniem na schody przemysłowe i ciągi komunikacyjne. Drugi filar działalności stanowią
ogrodzenia tymczasowe oraz systemy zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy.
Oferujemy usługi sprzedaży i wynajmu oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania,
produkcji i montażu. Wysokiej jakości produkty to zasługa między innymi systemu Zakładowej
Kontroli Produkcji, który został certyfikowany przez TÜV SÜD na zgodność z normą EN 1090.
Obecnie w grupie TLC pracuje 176 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom

· Konstruktor – wykształcenie kierunkowe, uprawnienia budowlane w zakresie projektowania
są dodatkowym atutem.

· Kierownik projektu – doświadczenie w zarządzaniu projektami.
· Programista CNC – wiedza z zakresu programowania maszyn CNC.
· Specjalista ds. Zakupów – doświadczenie w zakresie zaopatrywania Wydziału produkcji w

niezbędny materiał zapewniający ciągłość pracy.

Profil poszukiwanych absolwentów: konstrukcje stalowe, zaopatrzenie i logistyka,
zarządzanie projektami, programowanie maszyn CNC

Typy ofert

Staże/ umowa o pracę/ umowa zlecenie

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco do momentu zrekrutowania zakładanej liczby
pracowników.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, w przypadku uprawnień budowlanych dokument
potwierdzający kompetencje, przykłady zrealizowanych projektów w wersji papierowej
(konstruktorzy).
Dokumenty należy przesłać pod wskazany adres email. Wybrani kandydaci zostaną zaproszenie
na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby TLC w Gorlicach.
Standardowo 3-miesięczny okres próbny – istnieje możliwość ustalenia niezobowiązującego
krótszego okresu próbnego, np. 2- tygodniowy.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Katarzyna Kozicka-Gąsior, Specjalista ds. administracyjno-kadrowych, tel. +48 18 354 52 82,
email: kadry@tlc.eu

Miejsce pracy

Gorlice



CAN-PACK S.A.
Jasnogórska 1 Street
31-358 Kraków
Phone: +48 12 662 34 19
e-mail: canpack@canpack.eu
www.canpack.eu

Company profile
CANPACK Group has been operating in the metal packaging market for over 25 years.
During this period, the company has become a leading manufacturer in the beverage packaging
industry in Central and Eastern Europe, constantly strengthening its market position in Western
Europe, Asia, Africa and South America. We operate 25 plants worldwide.
CANPACK is a global, multi-cultural dynamically growing organization with a strong reputation
within its sector, a company which offers plenty of scope for progression and development for
everyone. We are aware of the importance of trust and engagement that unites all employees.
We care about creating a friendly workplace where our employees can regard each other as
“family”. We believe that our ethics, shared values, development opportunities and recognition of
good work are the strengths of our organization as an employer.

Job requirements
· Graduates in engineering or economics (min. Bachelor degree) for permanent role or

students of relevant course for internships.
· Very good command of English, other languages are welcomed.
· Experience in an international environment will be a plus.

Type of offer
We offer a contract of employment for permanent roles and interesting internships in various
departments and in future possibility of long term assignment. For those who are studying we offer
a part-time work.

Recruitment process
The recruitment process depends on the type of job. Usually consists of an interview with a HR
representative (telephone or F2F), meeting with Hiring Manager, sometimes tests. Resume in
English is required. Website www.canpack.eu – section career

Responsible for recruitment
Marzena Kowalczyk: Marzena.Kowalczyk@canpack.eu
Mariola Budek: Mariola.Budek@canpack.eu

Recruitment plans
Annually we employ over 100 people in Poland and many more in other countries. For our HQ in
Cracow we are looking for not only entry level jobs but also for specialists, experts and managerial
positions in various departments. All our open vacancies are published and you can reach them
via companies carrier web-site: www.canpack.eu

Location of vacancies
CAN-PACK S. A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 Street (Headquorter)
Other locations in Poland: Brzesko, Bydgoszcz, Tarnów, Dębica, Orzesze.
Worldwide: Netherlands, Finland, UK, Brazil, Ukraine, Russia, Morocco, India, Romania and
many others.

Additional information
If you want to work in an international environment, in a stable but constantly expanding
organization which inspires, motivates and encourages the improvement and development of its
staff – we are waiting for you!



CRH POLSKA
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
Tel. +48 22 583 76 00
e-mail: kontakt@crhpoland.com
www.crhpoland.com

Profil działalności firmy

CRH jest wiodącym producentem materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. Działamy w 31
krajach, zatrudniamy około 87 000 pracowników w 3800 lokalizacjach na całym świecie. Nasze
materiały wykorzystywane są we wszystkich sektorach budownictwa. W Polsce w skład Grupy
CRH wchodzą spółki takie jak Grupa Ożarów S.A. – wiodący producent cementu, Trzuskawica
S.A. – producent wapna oraz kruszyw, Bosta Beton Sp. z o.o. – producent betonu towarowego,
Polbruk S.A. – wiodący producent kostki brukowej i wyrobów drogowych.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.crhpoland.com oraz www.crh.com

Wymagania stawiane kandydatom

Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia kierunkowego zgodnie z aktualnymi
rekrutacjami, komunikatywnej znajomości języka angielskiego, deklarujących gotowość
do mobilności w kraju i na świecie.

Typy ofert

Oferujemy wszystkie formy zatrudnienia począwszy od praktyk poprzez staże oraz stałe umowy
o pracę. O aktualnych rekrutacjach do poszczególnych programów zatrudnienia mogą Państwo
przeczytać na www.crhpoland.com oraz na stronach internetowych poszczególnych spółek:

· www.ozarow.com.pl
· www.trzuskawica.pl
· www.polbruk.pl
· www.bostabeton.pl

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
W procesie rekrutacji wymaganymi dokumentami są CV oraz list motywacyjny.
Rekrutacja podzielona jest na 2 etapy:

· Wstępna selekcja otrzymanych zgłoszeń oraz rozmowy z przedstawicielem HR, testy
językowe i potencjału

· Rozmowa z Managerem działu, do którego aplikuje kandydat.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Aplikacje można składać bezpośrednio w działach HR spółek za pomocą poczty e-mail oraz
osobiście lub do centralnego działu HR na adres HR@crhpoland.com

Plany rekrutacyjne

Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie www.crhpoland.com w zakładce kariera oraz
na stronach internetowych poszczególnych spółek

Miejsce pracy
Miejsce pracy uzależnione jest od zakładu, do którego prowadzona jest rekrutacja:
CRH Polska (Warszawa), Grupa Ożarów S.A. (Ożarów, woj. świętokrzyskie), Trzuskawica S.A.
(Sitkówka koło Kielc), Bosta Beton Sp. z o.o. (w zależności od potrzeb), Polbruk S.A.
(w zależności od potrzeb).





DELPHI
Enterprise Park
Powstańców Wielkopolskich 13, Kraków
Tel. +48 12 252 11 00
e-mail: rekrutacja@delphi.com
www.delphikrakow.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
Delphi. Od ponad dekady nasze Krakowskie Centrum Techniczne wspiera największe marki
samochodowe, łącząc branżę motoryzacyjną z nowoczesnymi technologiami. Nasi inżynierowie
projektują, tworzą prototypy, testują i wdrażają rozwiązania do aut przyszłości. Centrum
Techniczne Delphi w Krakowie ma już na pokładzie ponad 1850 osób, w tym 1200 inżynierów.
Dziś mamy jeden cel - świat bez wypadków drogowych. Dołącz do nas!
www.delphikrakow.pl

Wymagania stawiane kandydatom

Jesteś naszym idealnym kandydatem, jeśli:
• Masz wykształcenie wyższe (elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka,

telekomunikacja lub pokrewne)
• Programujesz w jednym z języków: C, C++, C# przynajmniej na poziomie podstawowym
• Znasz podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego (oscyloskopy, generatory,

analizatory, itp.)
• Możesz pochwalić się dobrą znajomością języka angielskiego

Wszystkiego innego nauczysz się u nas!

Typy ofert
Oferujemy zarówno umowę o pracę, jak i płatne 3-miesięczne staże. Odwiedź stoisko Delphi,
porozmawiaj z przedstawicielami działu IT&V i dołącz do naszego zespołu jako tester
oprogramowania aut przyszłości! Dlaczego warto?

• U nas pracujesz nad projektami dla kluczowych firm motoryzacyjnych na świecie
i samochodów, które inni zobaczą na ulicy dopiero za kilka lat

• Masz u boku jednych z najbardziej doświadczonych inżynierów branży, od których
będziesz uczył się każdego dnia

• Oferujemy Ci szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym możliwość zdobycia certyfikatu
ISTQB

• Do tego dbamy o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie (wyjścia integracyjne, prywatne
ubezpieczenie medyczne, benefit system)

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Złożenie CV - Rozmowa telefoniczna z rekruterem - Rozmowa techniczna z managerem.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Marceli Kuliga, Marcin Kazmierski, Krzysztof Dąbrowski: rekrutacja@delphi.com

Plany rekrutacyjne
Centrum Techniczne Delphi w Krakowie ma już na pokładzie ponad 1850 osób, niemniej cały
czas rozwijamy nasze zespoły i prowadzimy rekrutację na stanowiska inżynieryjne. Zapraszamy
na www.delphikrakow.pl

Miejsce pracy
Centrum Techniczne Delphi w Krakowie (Enterprise Park, Powstańców Wielkopolskich 13)



COOPER STANDARD POLSKA Sp. z o.o.

ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6
32-400 Myślenice
www.cooperstandard.com

Profil działalności firmy

Cooper Standard Polska Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowego koncernu
Cooper Standard z siedzibą główną w Novi, USA, specjalizującą się w produkcji części
dla przemysłu motoryzacyjnego. Na całym świecie Cooper Standard prowadzi działalność w 20
krajach zatrudniając ponad 30 000 pracowników.
W Polsce Cooper Standard posiada 5 fabryk. Fabryki zlokalizowane są w Bielsku-Białej
i Dzierżoniowie, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Myślenicach. Naszymi klientami są
światowi producenci pojazdów, m. in. BMW, Fiat, Ford, Land Rover, Opel, Volvo.

Wymagania stawiane kandydatom

Szukamy ludzi, którzy maja pasję i zamiłowanie do motoryzacji, są zaangażowani w pracę,
lubią wyzwania, są samodzielni, szukają niestandardowych rozwiązań, cenią pracę zespołową
i otwartą komunikację, dążą do ciągłego doskonalenia. Kandydaci powinni mieć ukończone studia
wyższe inżynierskie.

Typy ofert

W związku z rozwojem i rozbudową fabryki oraz realizację nowych projektów wzrasta
zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Nasze plany rekrutacyjne obejmują współpracę
w formie:

· Praktyk
· Staży
· Oferty pracy stałej

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

· Nadesłanie CV
· Selekcja kandydatów
· Rozmowy rekrutacyjne

Kontakt w sprawie rekrutacji

Katarzyna.Sulinska@cooperstandard.com
Katarzyna.Nodzynska-Wower@cooperstandard.com
Beata.Pustelnik@cooperstandard.com

Miejsce pracy

Myślenice, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Piotrków Trybunalski, Częstochowa



ELETTRIC 80 Sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 19
31-864 Kraków
e-mail: rekrutacja@elettric80.it
www.elettric80.com

Profil działalności firmy

Elettric80 lider automatyki przemysłowej z ponad 35 letnim doświadczeniem, dostarczający
zaawansowane rozwiązania techniczne końcówki linii produkcyjnej i zatrudniający inżynierów
na całym świecie, (z czego blisko 50 osób w polskim oddziale). Główna siedziba firmy znajduje
się w północnej części Włoch. Polityka firmy opiera się na prężnym rozwoju oddziałów firmy
w: USA, Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Meksyku, Brazylii, Australii, Chile oraz Dubaju. Firma
znana jest przede wszystkim jako lider w produkcji w pełni automatycznych, bezobsługowych
wózków widłowych sterowanych laserowo LGV (Laser Guided Vechicles), jak również lider
w projektowaniu oraz wdrażaniu zautomatyzowanych wysp paletyzujących, opartych na robotach
firmy FANUC. Elettric80 dynamicznie się rozwija wkraczając coraz śmielej na nowe nieodkryte
jeszcze rynki, nawiązując współpracę z nowymi klientami. W związku z tym poszukujemy
młodych, dynamicznych i ciekawych świata inżynierów (branża IT oraz Automatyka i Robotyka),
którzy gotowi będą na podjęcie wyzwania. Będą oni mieli idealną okazję do rozwoju osobistego
w branży automatyki oraz robotów mobilnych.

Wymagania stawiane kandydatom

Stanowisko:

C# .NET Developer:
· Znajomość środowisk: C#, .NET

Framework, Microsoft SQL Server
· Wykształcenie kierunkowe:

IT, Automatyka Robotyka,
Mechatronika, Elektronika,
Elektrotechnika, Inżynieria.

· Komunikatywna znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie.

· Prawo jazdy kategorii B (samochód
osobowy)

Stanowisko:

Programista Automatyk Robotyk:
· Znajomość programowania

sterowników PLC
· Podstawy programowania C, C++,

Visual Basic
· Wykształcenie kierunkowe:

IT, Automatyka Robotyka,
Mechatronika, Elektronika,
Elektrotechnika, Inżynieria.

· Komunikatywna znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie.

· Prawo jazdy kategorii B (samochód
osobowy)

Kontakt w sprawie rekrutacji

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Jacek Dziedzic – Koordynator Techniczny oddziału firmy
Elettric80 w Krakowie, e-mail: dziedzic.j@elettric80.it, nr tel. +48 665 959 939

Plany rekrutacyjne

Rekrutacja ma charakter ciągły. Poszukujemy nowe osoby na stanowiska w 2 działach firmy
Elettric80: Programista IT (C# .Net Developer) oraz Programista Automatyk LGV.

Miejsce pracy

Lokalizacja oddziału: Kraków ul. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków. Praca związana jest
z wdrożeniami u klientów w różnych lokalizacjach na całym świecie. Praca również odbywa się
we Włoszech w głównej siedzibie firmy Elettric80 – Viano – Emilia Romagna.





CAPGEMINI POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
e-mail: praca.pl@capgemini.com
www.pl.capgemini.com/careers

Profil działalności firmy

Firma Capgemini w Polsce zatrudnia obecnie ponad 7000 specjalistów i jest jednym
z największych zagranicznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w kraju.
Obszarami specjalizacji Capgemini w Polsce są projekty transformacji przedsiębiorstw w oparciu
o technologie informatyczne, outsourcing procesów biznesowych, usługi w zakresie Infrastruktury
IT, oraz rozwój oprogramowania spełniającego indywidualne potrzeby biznesu. W tym roku Grupa
Capgemini obchodzi swoje 50-lecie, a Capgemini w Polsce kończy 21 lat.

Wymagania stawiane kandydatom

Poszukujemy studentów i absolwentów kierunków technicznych, informatycznych,
ekonomicznych, finansowych oraz lingwistycznych, ze znajomością takich języków obcych
jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki czy holenderski.

Typy ofert

Proponujemy pracę dla osób, które chcą rozwijać się w obszarze: IT, finansów, księgowości,
operacji bankowych, HR, obsługi klienta, marketingu lub zarządzania. Prowadzimy również
Program Płatnych Praktyk Letnich.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Aplikować można cały rok poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego online lub wysłanie CV
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych e-mailem. Dział rekrutacji kontaktuje się
wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów:
· Przesłanie CV
· Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Działu Rekrutacji
· Testy językowe online
· Assesment Center/Rozmowa merytoryczna z Managerem Działu

Kontakt w sprawie rekrutacji

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: praca.pl@capgemini.com lub bezpośrednio przez
naszą stronę internetową: www.pl.capgemini.com/careers

Plany rekrutacyjne

Rekrutacja trwa cały rok. Pełna lista aktualnych ofert znajduje się na naszej stronie internetowej
w zakładce kariera.

Miejsce pracy

Nasze biura znajdują się w Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Warszawie oraz Poznaniu.



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, a w Grupie Strabag Polska – 4,5 tys.

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 jednego z tych języków.

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 organizacyjnych 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. Płatne praktyki dla studentów (zdobywanie pierwszych doświadczeń na budowie,

najczęściej w okresie wakacyjnym, przy wsparciu merytorycznego opiekuna)
Terminy rekrutacji na praktyki:
I etap: rozpoczęcie rekrutacji praktykantów: publikacja ogłoszeń (luty)
II etap: nabór kandydatów (marzec – kwiecień)
III etap: wybór i akceptacja kandydatów (maj – czerwiec)

2. Płatne staże dla absolwentów (dla profilu finansowego 12 m-cy, a dla technicznego 15 m-cy
- indywidualne programy ze wsparciem mentora w różnych działach w całej firmie oraz 3
miesięcznym stażem zagranicznym )

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 i aplikuj w zakładce Kariera. W ogłoszeniu znajdziesz
wszelkie informacje dotyczące wymagań, zadań i oczekiwanych dokumentów. Czekają na Ciebie
dynamiczne zespoły, interesujące projekty oraz możliwości zdobywania doświadczenia
zawodowego.

Miejsce pracy Biura Budów i Oddziały na terenie całej Polski



PROSEAT Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 26
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. +48 33 472 32 80
e-mail: rekrutacje.proseat@proseat.de
www.proseat.de

Profil działalności firmy
PROSEAT. KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.

· produkujemy zagłówki i podłokietniki dla najróżniejszych marek i modeli samochodów,
od popularnego Audi A3 po elektryczne, nowoczesne BMW

· mamy 8 zakładów produkcyjnych w Europie
· zatrudniamy obecnie 1200 osób
· produkujemy 317 000 zagłówków i 300 000 podłokietników miesięcznie
· do produkcji wykorzystujemy technologie: krojenia, szycia, spieniania, tłoczenia i gięcia,

wtrysku, montaży

Wymagania stawiane kandydatom

· Zainteresowanie rozwojem w danym obszarze
· Student/absolwent studiów kierunkowych
· Dobra znajomość języka angielskiego
· Umiejętność pracy z pakietem MS Office, szczególnie Excel.

Typy ofert
STUDENTOM I ABSOLWENTOM przez cały rok oferujemy praktyki i staże płatne (w oparciu
o umowę zlecenia) i bezpłatne we wszystkich działach naszej firmy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
· złożenie aktualnego CV
· wstępny wywiad telefoniczny
· rozmowa z pracownikiem działu HR
· rozmowa z przyszłym przełożonym.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Hanna Targosz, mobile: +48 509 781 148, e-mail: Hanna.Targosz@proseat.de

Plany rekrutacyjne
Rekrutujemy cały rok do działów: jakości, logistyki, inżynierii produkcji, rozwoju produktu,
utrzymania ruchu, zakupów, finansów, personalnym.

Miejsce pracy
Zakład w Czechowicach-Dziedzicach, ul. E. Orzeszkowej 26
Zakład w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 16

Informacje dodatkowe
NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

· Atmosferę współpracy i otwartości.
· Inwestycje w rozwój pracowników - kierujemy na potrzebne szkolenia, dofinansowujemy

nauczanie języków obcych oraz odwiedzamy targi branżowe
· Możliwość rozwoju w strukturach firmy poprzez awanse wewnętrzne
· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
· Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji oraz dodatki m.in. z Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych



ZRE KATOWICE S.A.
ul. Gen. Jankego 13
40-615 Katowice
Tel. +48 32 78 98 201
e-mail: zre@zre.com.pl
www.zre.com.pl

Profil działalności firmy

Jesteśmy nowoczesną firmą z 60-letnim doświadczeniem w zakresie montażu, modernizacji,
remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych, przemysłowych i tych związanych z ochroną
środowiska. Wiedzę specjalistyczną naszej kadry technicznej wspiera swoim ogromnym
potencjałem jedno z najnowocześniejszych centrów produkcyjno-obróbczych w Europie. Obecnie
firma ZRE Katowice S.A zatrudnia ok. 1900 osób.

Wymagania stawiane kandydatom

Kluczowym założeniem polityki personalnej firmy jest pozyskiwanie zdolnych inżynierów
pragnących aktywnie wykorzystać nabytą wiedzę, chętnych do dalszego rozwoju i pozyskiwania
niezbędnego doświadczenia w pracy zawodowej na wybranym stanowisku.

Profil poszukiwanych studentów i absolwentów:
Energetyka, Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Metalurgia.

Typy ofert

Corocznie w miesiącach letnich (VII-IX) realizujemy Program Praktyk, dzięki któremu studenci
mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz zdobycia
doświadczenia w branży.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Naszej firmie zapraszamy do aplikowania przez
stronę internetowa http://www.zre.com.pl/pl/kariera/

Kontakt w sprawie rekrutacji

Gabriela Suchomska, gabriela.suchomska@zre.com.pl
Łukasz Stankowski, lukasz.stankowski@zre.com.pl

Miejsce pracy

ZRE Katowice oprócz centrali w Katowicach, w której znajdują się biura projektowe oraz dyrekcja
Zakładu posiada:

· Centrum Produkcyjne w Jaworznie, Zakład Automatyki w Jaworznie
· Wydział Zarządzania Projektami w Katowicach, Zakład Zachód w Rybniku
· Zakład Turbin i Armatury w Katowicach, Zakład Badań i Rozwoju w Katowicach, Zakład

Kotłów w Katowicach, Zakład Centrum Warszawa, Kozienice, Łódź, Ostrołęka
· Zakład Usług Technicznych

Posiadamy swoje przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Bośni i Hercegowinie, Francji,
koordynujące nasze projekty w UE i na Bałkanach. Wykonujemy zadania dla Klientów na terenie
całej Europy: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Austrii, Szwecji,
Włoszech, Bośni i Hercegowinie oraz Serbii i Chorwacji.



CAMP LEADERS POLAND Sp. z o.o.

ul. C.Godebskiego 3/13
20-045 Lublin
tel. 815323464
e-mail: poland@campleaders.com
www.campleaders.com/pl/

Profil działalności firmy

Camp Leaders Poland zajmuje się organizacją wyjazdów wakacyjnych do pracy w ośrodkach
kolonijnych i w prestiżowych hotelach w USA. Oferujemy pełną pomoc w całej organizacji wyjazdu,
zaczynając od stworzenia wirtualnego CV, przez znalezienie pracodawcy, po sam wylot z Polski!
W cenie programu zawiera się zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne oraz bilet
lotniczy w dwie strony! Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wymagania stawiane kandydatom

Aby móc wyjechać do Stanów Zjednoczonych, należy posiadać komunikatywną znajomość
języka angielskiego, paszport biometryczny, zaświadczenie o niekaralności oraz brak
przeciwskazań medycznych. Aktywny status studenta jest również wymagany w przypadku
programów Resort Leaders oraz Camp Leaders (support staff). W przypadku dłuższych stażów
należy studiować Turystykę i Rekreację bądź mieć doświadczenie związane z gastronomią
lub hotelarstwem.

Typy ofert

Firma Camp Leaders Poland oferuje pracę wakacyjną, jak również staże i praktyki w Stanach
Zjednoczonych na okres 6-12 miesięcy. Rekrutacja trwa od września 2017 do marca 2018.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty

Pierwszy krok do wzięcia udziału w programie to założenie konta na stronie
www.campleaders.com/pl lub www.resortleaders.com/pl, a następnie spotkanie się
z ambasadorem regionalnym w celu sprawdzenia poziomu języka angielskiego. Po podpisaniu
umowy należy uzupełnić aplikację online oraz dodać wymagane dokumenty, jak również
referencje. Następnie odbywają się rozmowy z pracodawcami ze Stanów zarówno na Skyp'ie, jak
i podczas targów pracy w Polsce.

Kontakt w sprawie rekrutacji

Zespół Camp Leaders w Lublinie: poland@campleaders.com

Plany rekrutacyjne

Firma Camp Leaders Poland oferuje pracę wakacyjną (maj/czerwiec-sierpień/wrzesień),
jak również staże i praktyki w Stanach Zjednoczonych na okres 6-12 miesięcy. Rekrutacja trwa
od września 2017 do marca 2018. Liczba miejsc jest ograniczona!

Miejsce pracy Ośrodki kolonijne oraz prestiżowe hotele w USA




