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CZY WIESZ ŻE:

przystępując do projektu PIKAP
sprawdzisz swoje kompetencje
zawodowe wymagane w pracy
inżyniera
w Biurze Karier możesz sprawdzić
swoje dokumenty aplikacyjne
i przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej pod okiem
doradcy zawodowego
w ramach projektu PIKAP możesz
skorzystać z sesji coachingowych narzędzi skutecznie wykorzystywanych
w biznesie do rozwoju kompetencji
liderskich

WWW.KARIERY.PK.EDU.PL

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:
•
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.
•
Udział w ciekawych projektach.
•
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

COLUMBUS ENERGY SA
ul. Conrada 20
31-357 Kraków
https://columbusenergy.pl/
rekrutacja@columbusenergy.pl

Profil działalności firmy
Columbus Energy jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Firma rozpoczęła
działalność jeszcze przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Columbus
Energy to stabilna spółka z kapitałem zakładowym 76.506.967,53 zł (wpłaconym w całości), która
zatrudnia ponad 350 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
Pożądane profile wykształcenia poszukiwanych kandydatów:
Energetyka/Ekologiczne Źródła Energii
Inżynieria i Ochrona środowiska

Typy ofert
Postaw na współpracę z Liderem rynku i dołącz do naszego zespołu, który na co dzień daje
#dobrą energię!
Aktualnie poszukujemy pracowników do: Działu Finalizacji Inwestycji, Działu Realizacji Instalacji
Fotowoltaicznych, Działu Contact Center oraz stażystów do: Działu Finalizacji Inwestycji, Działu
Realizacji Instalacji Fotowoltaicznych, Działu Contact Center, Działu Księgowości, Działu
Administracji, Działu HR, Działu Marketingu.
Masz #tempo, #talent #troskę w swoim DNA? To na Ciebie czekamy!

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Wszystko na temat etapów rekrutacji oraz wymaganych dokumentów znajdziesz na naszej stronie
internetowej: https://columbusenergy.pl/kariera/

Kontakt w sprawie rekrutacji
Staż: Anna Żarczyńska, Specjalista ds. Rekrutacji, tel.: +48533308185,
a.zarczynska@columbusenergy.pl
Praca: Katarzyna Wandas, Specjalista ds. Rekrutacji, tel.: +48726530900,
k.wandas@columbusenergy.pl

e-mail:
e-mail:

Plany rekrutacyjne
Chcesz zdobyć doświadczenie i pracować z fajnymi ludźmi w dobrej atmosferze?
Dołącz do naszego zespołu. Oferujemy bezpłatne praktyki i płatne staże w różnych działach
naszej firmy.

Miejsce pracy
Kraków

CFE POLSKA SP. Z O. O.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
www.cfe.com.pl
cfe@cfe.com.pl

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

Wymagania stawiane kandydatom
•
Wykształcenie kierunkowe w zakresie budownictwa, tytuł inżyniera
•
Doświadczenie
•
Znajomość języka angielskiego

Typy ofert
Staże, praca, praktyki
Oferujemy trzymiesięczne praktyki wakacyjne, na które można rekrutować się przez cały rok,
pisząc na adres: rekrutacja@cfe.com.pl
Rekrutacje na staże i oferty pracy – w zależności od bieżących potrzeb firmy.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
•
Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych
•
Rozmowa telefoniczna
•
Rozmowa z przedstawicielem działu HR oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej,
Dyrektorem generalnym.

Kontakt w sprawie rekrutacji
rekrutacja@cfe.com.pl

Miejsce pracy
Cała Polska – w zależności od realizowanych projektów.

CE PROJECT GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 12
31-514 Kraków
biuro@ceprojectgroup.pl
http://ceprojectgroup.pl/

Profil działalności firmy
Biuro projektowe stanowi 40-osobowy zespół projektantów i ekspertów. Zajmujemy się
kompleksową realizacją dokumentacji projektowych, wielobranżowych. Realizujemy projekty
dla infrastruktury kolejowej i drogowej oraz studia wykonalności. Odbiorcami dokumentacji są:
PKP S.A., Polskie Linie Kolejowe, przewoźnicy kolejowi, urzędy miast i gmin, koncerny
budowlane.

Wymagania stawiane kandydatom
Poszukujemy do pracy kandydatów posiadających:
•
Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe w zakresie m.in.: Telekomunikacji,
Budownictwa lądowego, Energetyki, Inżynierii środowiska
•
Praktyczną znajomość AutoCAD
•
Doświadczenie zawodowe w projektowaniu infrastruktury kolejowej i drogowej
•
Znajomość środowiska branżowego
•
Umiejętność komunikowania oraz zdolność do współpracy w zespole
•
Wysoka motywacja do rozwoju zawodowego

Typy ofert i plany rekrutacyjne
Spółka zaprasza do współpracy w ramach:
•
Praktyk
•
Staży zawodowych
•
Po odbytych stażach oferujemy stałe zatrudnienie

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Prześlij swoje CV i dołącz do naszego zespołu!
Proces rekrutacji w naszym biurze wygląda następująco:
•
Analiza przesłanych aplikacji
•
Kontakt telefoniczny i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów
•
Przekazanie informacji o wynikach rekrutacji
•
Nawiązanie współpracy

Kontakt w sprawie rekrutacji
Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
biuro@ceprojectgroup.pl, a.sznajder@ceprojectgroup.pl

Plany rekrutacyjne
W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska projektant/asystent
projektanta w następujących branżach:
•
Konstrukcyjno-budowlana, mostowa
•
Telekomunikacja
•
Środowisko
•
Energetyka w tym: - Energetyka ze specjalnością sieci energetyczne i ich zasilanie
- Energetyka ze specjalnością sterowanie ruchem kolejowym

Miejsce pracy Kraków - Centrum

ul. Rękawka 30
30-535 Kraków
www.elektrimont.pl
elektrimont@elektrimont.pl

Ponad 30 lat doświadczenia, przeszło 500 zrealizowanych inwestycji, silna pozycja na rynku
krajowym i zagranicznym, 200 pracowników.
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm w branży elektrycznej
w Polsce.
Naszą specjalizacją jest projektowanie, dostawa i montaż wszelkiego typu instalacji
elektrycznych i niskoprądowych.

Profil działalności firmy
branża elektryczna, wykonujemy instalacje elektryczne, teletechniczne i BMS

Wymagania stawiane kandydatom
poszukujemy absolwentów ELEKTROTECHNIKI, ENERGETYKI i AUTOMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ oraz kierunków pokrewnych

Typy ofert
Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością podnoszenia
kwalifikacji.
Umożliwiamy również odbycie praktyki lub stażu
Aplikować można przez cały rok.

Kontakt w sprawie rekrutacji
CV prosimy kierować na adres: kadry@elektrimont.pl
tel.: +48/12/ 293 07 30
fax. +48/12/ 293 07 00

Miejsce pracy
Kraków, Warszawa oraz inne miejsca realizowane zgodnie z pozyskanymi kontraktami

Dodatkowe informacje
Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością podnoszenia
kwalifikacji.
•
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wczasów i kolonii dla
dzieci, kartę Multisport); • możliwość ubezpieczenia grupowego; • pomoc w załatwieniu
formalności dla pracowników obcojęzycznych

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

Wymagania stawiane kandydatom
Absolwenci kierunków: technologia szkła, mechanika, automatyka, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji i inne zbieżne z profilem działalności.
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

STATE STREET BANK INTERNATIONAL
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.

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 trzyetapowym procesie.
Pierwszym etapem jest wstępna rozmowa telefoniczna trwająca od 15 do 25 minut.
Podczas drugiego etapu, również telefonicznego, kandydat ma szansę zaprezentować swoją
wiedzę finansową, podzielić się z rekruterem informacjami o swoich osiągnięciach 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 przesyłaniem
przez zespół zajmujący się rekrutacją informacji zwrotnej dotyczącej 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

Miejsce pracy Kraków, Gdańsk

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: wszystkie kierunki techniczne mile widziane.
•
Umiejętność czytania rysunków technicznych.
•
Chęć do pogłębiania wiedzy i umiejętności w obszarze detalowania stali.
•
Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w dowolnej branży.
•
Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
•
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 konieczna
dyspozycyjność minimum 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

Plany rekrutacyjne Zatrudnienie 6 osób do końca roku 2019.
Miejsce pracy Kraków
Dodatkowe informacje Brak możliwości zdobycia uprawnień budowlanych.

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/kariera
www.facebook.com/StrabagPolska/

Profil działalności firmy
STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i
zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i
inżynieryjnego. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów
jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. STRABAG posiada rozwiniętą
sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz własne kopalnie kruszyw. Dysponuje
wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. W Polsce
STRABAG zatrudnia blisko 6 tys. osób.

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. Praca na etat: na początek umowa na okres próbny, potem umowa na czas określony a następnie
umowa na czas nieokreślony.
Nadaj odpowiedni kierunek swojej przyszłości, znajdź interesującą Cię ofertę praktyk/ staży/ pracy
na stronie internetowej www.strabag.pl/kariera/oferty-pracyW ogłoszeniu znajdziesz wszelkie informacje
dotyczące wymagań, zadań itego co oferujemy. Czeka na Ciebie możliwość pracy w zespole
profesjonalistów, interesujące projekty oraz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego.

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

Kontakt w sprawie rekrutacji
Cały proces rekrutacyjny prowadzony jest przez osoby z zespołu HR odpowiedzialne za poszczególne
jednostki organizacyjne. Dane kontaktowe do naszych HR Konsultantow są umieszczone przy każdym
ogłoszeniu rekrutacyjnym.

NOKIA
ul. Bobrzyńskiego 46 | 30-348 Kraków
Aleja Pokoju 78 | 31-564 Kraków
recruitment.krakow@nokia.com
www.nokiakrakow.pl

Profil działalności firmy

Nokia od wielu lat znajduje się w czołówce firm z branży
telekomunikacyjnych tworzących rozwiązania mobilnej łączności szerokopasmowej. To tutaj
projektowane są i testowane nowe funkcjonalności dla sieci mobilnych LTE 4G, Internet of Thing
oraz 5G. Obecnie zatrudniamy ponad 950 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 / C++ 17 / Python / CI / Scrum.

Wymagania stawiane kandydatom

Szczegółowe wymagania są zależne od stanowiska.
Bez względu na charakter wykonywanej pracy chcemy, aby nasz przyszły pracownik:
•
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 i plany rekrutacyjne Praktyki, staże, praca.
Co roku organizujemy płatne praktyki letnie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
W tym roku uczestniczyło w nich ponad 60 osób. Większość praktykantów dostaje od nas
propozycję przedłużenia współpracy w ramach rocznego stażu.
Praca stała: W zależności od zapotrzebowania rekrutacja odbywa się przez cały rok. Szukamy
osób zarówno z doświadczeniem, jak i studentów ostatnich lat studiów z branży IT.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Etap 1 – aplikacja poprzez stronę www.nokiakrakow.pl zakładka „oferty pracy”.
Etap 2 – rozmowa telefoniczna pozwalająca ocenić doświadczenie zawodowe oraz znajomość
języka angielskiego
Etap 3 – test online lub rozmowa techniczna
Etap 4 – panel techniczny, który odbywa się na terenie firmy:
•
rozmowa z naszymi inżynierami, opierająca się na testach technicznych,
sprawdzających wiedzę pod kątem danego stanowiska,
•
rozmowa mająca na celu weryfikację umiejętności komunikacyjnych.

Kontakt w sprawie rekrutacji Natalia Potocka, recruitment.krakow@nokia.com
Plany rekrutacyjne Szukamy zarówno testerów, jak i developerów w trakcie ostatnich lat studiów,
absolwentów oraz osób z kilkuletnim doświadczeniem. Wszystkie aktualne ogłoszenia dostępne
są na naszej stronie internetowej w zakładce „oferty pracy”.

Miejsce pracy
Nokia w Krakowie posiada dwie lokalizacje: Bobrzyńskiego 46 i Aleja Pokoju 78

Dodatkowe informacje
W Nokii stawiamy na ludzi zdolnych i pełnych pasji do tworzenia niestandardowych rozwiązań,
dla których rozwój własnych kompetencji jest jednym z priorytetów. Naszym pracownikom
zapewniamy nie tylko możliwości zawodowego rozwoju, ale także najwyższe standardy pracy. Do
dyspozycji naszych inżynierów oddaliśmy ponad 6 000 metrów kwadratowych laboratoriów
testowych, w których powstają nowe rozwiązania technologiczne, często jeszcze niedostępne na
rynku.

ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
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. ZUE S.A. zatrudnia obecnie powyżej
800 pracowników, działając na terenie całej Polski. Głównym przedmiotem działalności 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. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji
systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i
kolejowej sieci trakcyjnej. Grupa ZUE zajmuje się także bieżącym utrzymaniem 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, poza motywacją do pracy i chęcią rozwoju osobistego, jest bardzo dobra
umiejętność posługiwania się programem AutoCad. Znajomość programów MS Excel i MS
Project będzie dodatkowym atutem.

Typy ofert i plany rekrutacyjne
ZUE S.A. umożliwia kandydatom podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę i oferuje
atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego.
Spółka prowadzi wakacyjne praktyki, podczas których studenci zdobywają pierwsze
doświadczenie zawodowe.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV

Złożenie przez kandydatów aplikacji poprzez zakładkę Kariera na naszej stronie
internetowej www.grupazue.pl
Zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Przekazanie informacji zwrotnej do wszystkich kandydatów.
Zatrudnienie kandydata wybranego podczas procesu rekrutacji.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Specjalista ds. rekrutacji i rozwoju, Anastazja Tomai, tel: 12 29 50 319 lub kom. 785 787 970
E-mail: a.tomai@zue.krakow.pl
Zastępca dyrektora HR, Magdalena Jagodzińska, tel: 12 29 50 352,
E-mail: m.jagodzinska@zue.krakow.pl

Plany rekrutacyjne
Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:
•
Inżynier budowy,
•
Inżynier budowy – kolejowa sieć trakcyjna,
•
Kierownik robót energetycznych (tramwaje),
•
Kierownik robót kolejowej sieci trakcyjnej,
•
Elektromonter,
•
Spawacz,
•
Operator koparki.

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

SII Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie:
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
Tel. +48 12 390 61 70
https://sii.pl/

Profil działalności firmy Sii Polska to prężnie działające przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad
4200 pracowników. Obecnie zajmujemy pozycje lidera usług IT i Inżynierii w Polsce. Pięciokrotnie
zdobyliśmy nagrodę Great Place to Work, co świadczy o tym, że jesteśmy stabilnym i przyjaznym
miejscem pracy.
Realizujemy projekty dla wiodących firm z Polski i z zagranicy. Wspieramy naszych klientów
w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testów, usług Service Desk,
szkoleniowych, inżynieryjnych i konsultingowych.
Naszą misją jest identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
W Sii poszukujemy pasjonatów programowania, testowania i szeroko pojętej branży IT, zarówno
z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwentów/studentów. Kandydaci ubiegający się o pracę
oprócz kompetencji technicznych powinni charakteryzować się umiejętnościami
interpersonalnymi oraz komunikować w języku angielskim na poziomie dobrym.
Wykształcenie wyższe techniczne u kandydatów będzie dodatkowym atutem.

Typy ofert i plany rekrutacyjne
W Sii Polska potrzeby rekrutacyjne dynamicznie się zmieniają i ciągle pojawiają się nowe wakaty.
Informacje na temat bieżących ofert pracy (wymagań oraz zakresu obowiązków) zarówno dla
osób z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwentów/studentów można śledzić na stronie
https://sii.pl/oferty-pracy/.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Ścieżka rekrutacji w Sii:
Krok 1: Na stronie https://sii.pl/oferty-pracy/ znajdź interesującą Cię ofertę.
Krok 2: Prześlij aplikację i wymagane dokumenty. Zazwyczaj wystarczy przesłać aktualne CV
– najlepiej w języku angielskim!
Krok 3: Jeśli Twoje CV spotka się z pozytywną oceną, zaprosimy Cię na rozmowę
rekrutacyjną. Będzie to rozmowa na temat Twojej motywacji, doświadczenia
i oczekiwań. Opowiemy Ci także więcej o nas, a przy okazji zobaczysz jak pracujemy.
Krok 4: Weryfikacja umiejętności technicznych z Expertem IT.
Krok 5: Po weryfikacji technicznej poznajesz projekty, w które możemy Cię potencjalnie
zaangażować. Umawiamy rozmowy z Managerami i jeśli obie strony są zadowolone –
nawiązujemy współpracę.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Jeśli masz pytania odnośnie procesu rekrutacji skontaktuj się z Alicją Andrzejewską:
aandrzejewska@sii.pl lub napisz na: recruitment-krakow@sii.pl.

Plany rekrutacyjne
W Sii prowadzimy rekrutacje przez cały rok. Mamy wiele otwartych projektów, a nasze potrzeby
rekrutacyjne ciągle rosną. Najczęściej poszukiwane profile to: Java Developer, Front-end
Developer, C/ C++ Developer, .Net Developer, Tester Automatyczny oraz Manualny, DevOps
Engineer, Data Analyst. Odwiedź naszą stronę i znajdź coś dla siebie: https://sii.pl/

Miejsce pracy
Kraków. Dodatkowo mamy oddziały we wszystkich największych miastach w Polsce.

JACOBS ENGINEERING
ul. Marii Konopnickiej 31
30-302 Kraków
www.jacobs.com

Profil działalności firmy
Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa
technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora
publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych
i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną
przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym
świecie. W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już blisko
700 inżynierów oraz 700 specjalistów różnych branż w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Wymagania stawiane kandydatom
Zapraszamy do aplikowania kandydatów z tytułem licencjata/ magistra/ inżyniera
w następujących specjalnościach: Architektura, Budownictwo, Elektryka Automatyka
i robotyka, Inżynieria środowiska, Inżynieria sanitarna, Mechanika, Geotechnika, BIM.
Zatrudnienie znajdą również absolwenci kierunków: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia,
Stosunki Międzynarodowe. Wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego i chęci rozwoju
w międzynarodowym środowisku.

Typy ofert
Poszukujemy i zatrudniamy zarówno inżynierów i specjalistów z doświadczeniem zawodowym,
jak też tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę. Oferujemy wakacyjne praktyki zawodowe
i staże, współprace w ramach umowy zlecenia w trakcie nauki oraz umowy na pełny etat
po zakończeniu studiów.
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami na 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.
Rozmowa będzie trwała ok. 20-30 minut. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie
w naszym biurze. Jeśli będziesz jednym z nich, o szczegółach spotkania zawiadomimy Cię
z wyprzedzeniem. Rozmowy kwalifikacyjne są ostatnim etapem rekrutacji i procesu selekcji.
Poinformujemy Cię o ich wynikach w terminie do 2 tygodni od rozmowy w naszym biurze.

Plany rekrutacyjne
W czerwcu rozpoczynamy rekrutacje na płatne staże/praktyki. Ogłoszenia publikujemy na naszej
stronie internetowej i w biurze karier. Przez cały rok prowadzimy rekrutacje do wszystkich działów,
oferty znajdują się na www.jacobs.com/careers.

Miejsce pracy Główna siedziba w Krakowie: ulica Marii Konopnickiej 31; Oddział w Warszawie:
ulica Wspólna 47/49.

Dodatkowe informacje Nasze działy:
1. Obiekty Przemysłowe i Urbanistyka
2. Infrastruktura Transportowa
3. Gospodarka Wodno-Ściekowa
4. Centrum Usług Wspólnych (Finanse i Księgowość, Zakupy, IT, Human Resources)

MOTOROLA SOLUTIONS
ul. Czerwone Maki 82
30-392 Kraków
https://careers.motorolasolutions.com

Profil działalności firmy
Motorola Solutions jest liderem w branży telekomunikacyjnej, powstałym w 1928 roku.
Zatrudniamy ponad 17000 pracowników w 65 krajach i dostarczamy produkty zarówno klientom
biznesowym, jak i instytucjom rządowym. Główne obszary naszej działalności to obsługa organów
rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz przedsiębiorstw komercyjnych.
Z naszych produktów korzystają policjanci, strażacy, wojsko, służby specjalne, firmy transportowe
i energetyczne na całym świecie.
W Polsce Motorola Solutions ma siedzibę w Krakowie i Warszawie. Nasze Centrum w Krakowie
to jeden z czołowych ośrodków Motoroli na świecie, gdzie obecnie pracuje ponad 1700 osób,
w tym 1300 inżynierów.

Wymagania stawiane kandydatom
Od kandydatów oczekujemy ukończenia studiów o profilu ścisłym (preferowane są
telekomunikacja, informatyka, matematyka stosowana), znajomości technologii w zależności
od aplikowanego stanowiska oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Ponadto liczy
się dla nas gotowości do uczenia się nowych rzeczy, zaangażowania i kreatywne podejście w
podejmowanych wyzwaniach zawodowych.

Typy ofert i plany rekrutacyjne
W ramach targów pracy prowadzimy nabór na pozycje stażowe do programu Motorola
Discovery. Rekrutacja odnosi się do różnych języków programowania od C++ przez Javę,
Javascript kończąc na C#. Idealny kandydat powinien być dostępny na przynajmniej 3/5 etatu
i być studentem co najmniej 3 roku studiów. Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Zaraz po aplikowaniu w zależności od roli otrzymasz do wypełnienia test online lub telefonicznie
skontaktuje się z Tobą ktoś z zespołu, do którego aplikowałeś/aś. Rozmowa trwa zazwyczaj około
30 minut. Na tym etapie sprawdzamy podstawowe kompetencje techniczne kandydatów.
Kolejnym etapem jest spotkanie face to face w firmie. Rozmowa zazwyczaj trwa od 90 do 120
min. Dla Kandydatów spoza Polski organizowana jest video konferencja. Rozmowy nieco różnią
się w zależności od roli, ale możesz spodziewać się pytań związanych z kompetencjami miękkimi
i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Zapytamy również o Twoją wiedzę, być może
będziesz miał jakieś konkretne zadanie do wykonania.

Miejsce pracy
Nasza siedziba w Krakowie znajduje się w nowoczesnych i ekologicznych budynkach
zlokalizowanych przy ulicy Czerwone Maki.

HSBC Service Delivery Sp. z o.o. (Polska)
ul. Kapelanka 42a
30-347 Kraków
@: hr.krakow.pl@hsbc.com
https://www.about.hsbc.pl/pl-pl/hsbc-in-poland/hsbc-service-delivery

Company profile
HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. is a part of HSBC Holdings plc, the parent company
of the HSBC Group, headquartered in London. HSBC's international network comprises around
7,500 offices in over 80 countries and territories in Europe, the Asia-Pacific region, the Americas,
the Middle East and Africa.
HSBC Service Delivery (Polska) is in Poland since 2007 and we have around 3000 employees.
Our office is at Kapelanka Street or Galeria Kazimierz.

Job requirements
We look for people who are ambitious and want to develop their career while making a strong
contribution to HSBC’s long-term, sustainable growth. To ensure we achieve this growth in the
right way, we place great emphasis on our values, and are committed to applying the highest
standards everywhere we do business. We want our people to feel able to speak up for what is
right.

Type of offer
Mostly we offer full time jobs, with some possibilities of internship.

Recruitment process and required documents
To apply for chosen position please send us your resume in English using mail address:
hr.krakow.pl@hsbc.com .

Responsible for recruitment
Lidia Rojek – lidia.rojek@hsbc.com
Aleksandra Chojnacka – aleksandra.chojnacka@hsbc.com
Natalia Winiarczyk – natalia.winiarczyk@hsbc.com

Location of vacancies
HSBC Service Delivery Sp. z o.o. (Polska)
ul. Kapelanka 42a
30-347 Kraków

GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.K.
ul. Legionów 37
34-100 Wadowice
https://maspex.com

Profil działalności firmy
MASPEX jest polską firmą, jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej z branży
spożywczej (FMCG). Tymbark, Kubuś, Tarczyn, DrWitt, Caprio, Tiger, Lubella, Mlekołaki, Łowicz,
Krakus, Kotlin, Puchatek, Cremona, Ekland, Plusssz czy DecoMorreno to nasze marki, które
cieszą się zaufaniem klientów w Polsce i za granicą. Nasza centrala mieści się w Wadowicach,
niedaleko Krakowa. Mamy również biuro w Warszawie, gdzie stacjonuje część działów, a nasze
zakłady produkcyjne mieszczą się w Lublinie, Tymbarku, Olsztynku, Tychach, Łowiczu i
Wąsoszu. Firma zatrudnia ponad 7500 pracowników.

Wymagania stawiane kandydatom
•
Jesteś w trakcie studiów technicznych (min. II roku studiów inżynierskich) lub jesteś już
absolwentem
•
Chcesz skonfrontować swoją wiedzę zdobytą na studiach z realnymi zadaniami z obszaru
mechatroniki, elektryki, energetyki lub automatyki
•
Chcesz dowiedzieć się jak działają jedne z najnowocześniejszych linii produkcyjnych
w Polsce
•
Jesteś ciekaw jak wygląda utrzymanie ciągłości produkcji w branży spożywczej
•
Chciałbyś/abyś doskonalić swoje umiejętności związane z obsługą urządzeń
produkcyjnych

Typy ofert
•
Program Praktyk Letnich – rekrutacja: marzec/kwiecień
•
Akademia Inżyniera Maspex – rekrutacja: maj

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Proces rekrutacji jest kilkuetapowy:
•
Selekcja nadesłanych aplikacji (CV)
•
Wywiad telefoniczny z wybranymi osobami
•
Spotkanie, które może mieć formę sesji Assessment Center lub spotkanie rekrutacyjne,
często poszerzone o prezentację przygotowanego przez kandydata zadania.
•
Decyzja

Kontakt w sprawie rekrutacji
Prosimy aplikować bezpośrednio na nasze ogłoszenia, które znajdują się na stronie:
https://maspex.com/kariera,oferty-pracy.html

Miejsce pracy
•
ZAKŁAD W WADOWICACH: MASPEX GMW Sp. z o.o.
•
ZAKŁAD W TYMBARKU: TYMBARK MWS Sp. z o.o
•
ZAKŁAD W TYCHACH: EKOLAND Sp. z o.o

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +32 257 85 04
www.pse.pl
pse@pse.pl

Profil działalności firmy
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług
przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Liczba pracowników: 2,5 tys.

Wymagania stawiane kandydatom
W ofertach pracy każdorazowo określone są wymagania w zakresie wykształcenia/
doświadczenia zawodowego/ dodatkowych umiejętności (uprawnienia, certyfikaty, kursy, etc.),
zakresów obowiązków na stanowiskach.
Do obszarów technicznych poszukiwani są kandydaci z wykształceniem kierunkowym
technicznym – elektroenergetyka/ elektrotechnika/ teleinformatyka/ pokrewne.

Typy ofert i plany rekrutacyjne
Zatrudnienie na umowę o pracę, oferty pracy dostępne są na: www.pse.pl oraz www.pracuj.pl
Dodatkowo Spółka realizuje: program stażowy Energetyczny Staż (aplikacje - maj/czerwiec),
oraz praktyki – na podstawie indywidualnych zgłoszeń kandydatów.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Złożenie aplikacji na adres: rekrutacja@pse.pl lub poprzez stronę www.pracuj.pl, w tym:
•
Podanie danych personalnych, kontaktowych, innych danych wskazanych
w kwestionariuszu zgłoszeniowym,
•
Załączenie pliku CV,
•
Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych przez PSE S.A. na potrzeby
procesu rekrutacji.
Kontakt przedstawicieli Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi z wybranymi
kandydatami – indywidualne ustalenie terminów rozmów rekrutacyjnych oraz etapów rekrutacji.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Proces rekrutacji koordynuje Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Osoby zainteresowane pracą w PSE S.A. mogą przesyłać oferty na adres: rekrutacja@pse.pl.

Plany rekrutacyjne
W latach 2019 – 2020 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. planują prowadzić nabory
rekrutacyjne w kluczowych dla działalności Spółki obszarach związanych z zarządzaniem
systemem elektroenergetycznym, eksploatacją sieci przesyłowej, inwestycjami, teleinformatyką.

Miejsce pracy
Cały obszar działalności PSE S.A. w tym: siedziba Spółki Konstancin-Jeziorna oraz komórki
zamiejscowe: Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Radom, Warszawa.
Praca jest również świadczona na stacja elektroenergetycznych znajdujących się na terenie
całego kraju.

ROCKFIN Sp. z o.o.
ul. Pałacowa 9
83-330 Żukowo, Małkowo
Tel. +58 728 29 00
www.rockfin.com.pl
biuro@rockfin.pl

Profil działalności firmy
Rockfin jest wiodącą na świecie firmą inżynieryjną, specjalizującą się w projektowaniu,
produkcji, testowaniu i serwisowaniu systemów olejowych, paliwowych do turbin gazowych,
turbin parowych, generatorów, kompresorów oraz wysokociśnieniowych napędów i systemów
sterowania. Obecnie zatrudnia niemal 600 osób na terenie Polski.

Wymagania stawiane kandydatom
Idealny kandydat jest absolwentem lub studentem ostatnich lat studiów na kierunku związanym
z mechaniką i budową maszyn, posługuje się oprogramowaniem typu CAD, zna rysunek
techniczny oraz język angielski.

Typy ofert i plany rekrutacyjne
Oferujemy praktyki, staże, jak również pracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie.
Rekrutacje prowadzone są w trybie ciągłym.

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
Rekrutacja obejmuje selekcję CV oraz rozmowę kwalifikacyjną, rozszerzoną o test wiedzy.
W szczególnych przypadkach możliwe jest rozszerzenie rekrutacji o drugą rozmowę
kwalifikacyjną.
Aby aplikować na wybrane stanowisko konieczne jest przesłanie CV z dołączoną klauzulą
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt w sprawie rekrutacji
Katarzyna Kaszuba, HR Business Partner, kaszubak@rockfin.pl

Plany rekrutacyjne
W najbliższym czasie firma będzie poszukiwać m.in.:
•
Młodszego Specjalistę ds. Projektów,
•
Inżynierów Projektu,
•
Kierowników Projektu,
•
Konstruktorów Mechaników
•
Inżynierów AKPiA.

Miejsce pracy
Małkowo k/Żukowa, Bydgoszcz, Gorlice

Zygmunt Solecki PPUH 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 roku 1992 przez jej obecnego właściciela Pana
Zygmunta Soleckiego.
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, maintenance 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: To m.in.: Y
komunikatywność, Y
systematyczność, Y
kreatywność
i innowacyjność, Y
chęć uczenia się, Y
motywacja, Y
entuzjazm, Y
prężność działania i zaradność,
Y
otwartość na doświadczenia, Y
umiejętność pracy w grupie, Y
optymizm.
Dodatkowe oczekiwania: Y
wykształcenie kierunkowe; Y
wiedza specjalistyczna (zwłaszcza, jeśli chodzi
o stanowiska inżynierskie); Y
znajomość języków obcych; Y
praktyczne przygotowanie do danej pracy
(praktyki studenckie); Y
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 to analiza zebranych 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: Ewa Czarnota, e.czarnota@malbox.pl; Paulina Kuś, p.kus@malbox.pl
Plany rekrutacyjne: Aktualne oferty pracy: Y
Technik ds. pomiarów (Laboratorium Metrologiczne);
Y
Technolog Galwanizerni; Y
Technik Chemik; Y
Konstruktor wykrojniki – tłoczniki; Y
Ślusarz narzędziowy;
Y
Pracownik Działu Utrzymania Ruchu; Y
Automatyk (Dział Utrzymania Ruchu); Y
Elektryk (Dział
Utrzymania Ruchu); Y
Mechanik maszyn i urządzeń (Dział Utrzymania Ruchu); Y
Pracownik produkcji –
praca dla mężczyzn i kobiet; Y
Ustawiacz narzędzi na prasach; Y
Spawacz; Y
Referent ds. Magazynowych.

Miejsce pracy: Osiek k/Olkusza
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: Y
stabilne zatrudnienie od zaraz na pełen etat; Y
zdobycie doświadczenia w firmie
z branży motoryzacyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku; Y
szkolenia specjalistyczne i możliwość nauki
języka angielskiego, •możliwość rozwoju zawodowego i awansu wewnętrznego; •system nagród KAIZEN;
•pakiet socjalny;

ELETTRIC80 Sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 19
31-864 Kraków
Tel. +48 665 959 939
www.elettric80.it

Profil działalności firmy
Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w automatyce końca linii produkcyjnej (roboty
paletyzujące, podajniki przemysłowe, wózki widłowe sterowane laserowo LGV oraz systemy i
aplikacje magazynowania). Główna siedziba naszej firmy znajduje się we Włoszech.
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: 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 Automatyk Robotyk – 3 osoby
•
Programista C# .NET Developer – 5 osób
•
Programista PLC – 2 osoby
•
Project Leader – 1 osoba
•
Elektromechanik – 1 osoba
•
Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej – 1 osoba
Rekrutacja trwa od 01/10/2019.

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).
Prześlij nam swoje CV na rekrutacja@elettric80.it. Przekonaj się, że warto!

Kontakt w sprawie rekrutacji
Jacek Dziedzic, Koordynator Techniczny, dziedzic.j@elettric80.it

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

FERTINGER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O. O.
ul. Wodna 3
32-005 Niepołomice
http://fertingerpolska.pl/

Profil działalności firmy
Fertinger Automotive Polska jest wiodącym producentem przewodów do transmisji płynów
w samochodach osobowych. Na polskim rynku działa od października 2015 roku, jako
oddział grupy FERTINGER – przedsiębiorstwa o 75-letniej tradycji, z siedzibą w Austrii.
W ramach swojej działalności oferujemy Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie
projektowania
oraz
wykonywania
samochodowych
rozwiązań
przewodów:
klimatyzacyjnych, układów wentylacyjnych i kierowniczych oraz pozostałych, w których
odbywa się transmisja płynów.

Wymagania stawiane kandydatom
•
Znajomość zagadnień z jednego z zakresów: mechaniki/ elektryki/ elektroniki/
automatyki/ mechatroniki
•
Chęć rozwoju w strukturach firmy i podnoszenia kwalifikacji
•
Dokładność/ rzetelność / punktualność
•
Dyspozycyjność min. 2 dni w tygodniu

Typy ofert
W zależności od możliwości kandydata oferujemy umowę o pracę, zlecenie, staż.
•
Elastyczność w zakresie formy zatrudnienia w zależności od dyspozycyjności
kandydatów
•
Rekrutacje możliwe od października 2019!

Etapy rekrutacji i wymagane dokumenty
•
Prześlij nam swoje CV na adres: rekrutacje@fertinger.pl
•
Odbierz telefon od rekrutera i umów się na spotkanie w siedzibie firmy
•
Przyjdź na spotkanie by zapoznać się z ofertą i zobaczyć naszą produkcję
•
Dołącz do naszego Teamu!

Kontakt w sprawie rekrutacji
Angelika Badura, A.Badura@fertinger.at

Miejsce pracy
Niepołomice

Dodatkowe informacje
Oferujemy pracę w teamie młodych ekspertów automotive ukierunkowanych na sukces.
Dołącz do nas!

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.
Od ponad dekady nasze Krakowskie Centrum Techniczne wspiera największe marki
samochodowe, łącząc branżę motoryzacyjną z nowoczesnymi technologiami. Dziś mamy jeden
cel - świat ze znacznie ograniczoną liczbą wypadków drogowych. Dołącz do nas!
Liczba pracowników: 3000+

Wymagania stawiane kandydatom
Wymagania są uzależnione od stanowiska. Informacje o nich są zawarte w każdym ogłoszeniu
o pracę/staż/praktyki.

Typy ofert
Praca / staż / praktyka. Aplikować można cały rok poprzez stronę www.aptiv.com/careers

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
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

STOWARZYSZENIE
WYCHOWANKÓW
POLITECHNIKI
KRAKOWSKIEJ to organizacja non-profit, której celem jest
zacieśnianie więzi między absolwentami Politechniki
Krakowskiej oraz wspieranie uczelni we wszystkich obszarach jej
działalności; SWPK jest organizatorem wielu inicjatyw służących realizacji wspólnych projektów,
nawiązywaniu kontaktów oraz promujących Politechnikę Krakowską (m.in. Złota Księga Wychowanków
PKL, Zlot Wychowanków PK, Program Mentorski „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM
Students”).
www.swpk.pk.edu.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieWychowankowPK/
INTECH PK SP. Z O. O. to kapitałowa spółka Politechniki
Krakowskiej, której celem jest komercjalizacja wiedzy poprzez
kojarzenie pracowników, studentów i doktorantów Politechniki
Krakowskiej z partnerami przemysłowymi i inwestycyjnymi;
INTECH PK założyła 3 spin-offy (spółki portfelowe), uczestniczy w projektach B+R oraz inicjatywach
branżowych, ma na swoim koncie szereg zakończonych sukcesem przedsięwzięć komercyjnych.
www.intechpk.pl
www.facebook.com/intechpolitechnikakrakowska/
Oferta SWPK i INTECH PK adresowana jest do studentów, doktorantów i pracowników PK
oraz przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami i komercjalizacją technologii.
Program Mentorski „Don’t Stop Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”
Program adresowany do studentów, doktorantów, młodych wychowanków i pracowników PK.
Mentorzy i Eksperci to menadżerowie - przedsiębiorcy lub naukowcy o uznanych sukcesach w życiu
zawodowym, którzy pomagają w wyznaczeniu ścieżki rozwoju i wspierają w realizacji własnego projektu.
Informacje i formularze dot. rekrutacji dostępne są na stronie http://www.swpk.pk.edu.pl/
Bony na innowacje
INTECH PK sp. z o.o. jest kwalifikowanym wykonawcą bonów na innowacje realizowanych przez MCP
i PARP. W ramach bonów INTECH PK może opracować na rzecz MŚP innowacyjne produkty i usługi, przy
refinansowaniu nawet do 90% kosztów kwalifikowanych netto projektu. INTECH PK jest płatnikiem VAT,
stąd przy realizacji bonu za jego pośrednictwem, istnieje możliwość odzyskania tego podatku dla
zlecającego. Kontakt na stronie https://www.intechpk.pl/
CaseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk
Autorskie warsztaty uczące, jak przekształcić innowacyjne pomysły w produkty i usługi rynkowe;
uczestnicy w interdyscyplinarnych zespołach pracują nad realnymi projektami w oparciu o metodykę
business model canvas (projekcja modelu biznesowego przedsięwzięcia) i design thinking (diagnoza
potrzeb i przedefiniowanie problemu oraz wizualizacja, prototypowanie i testowanie rozwiązań).
Dzień Wynalazków
Cykliczne przedsięwzięcie promujące pomysły akademickie (pracowników naukowych, doktorantów i
studentów PK) o potencjale rynkowym, mające na celu pozyskiwanie partnerów finansowych i/lub
przemysłowych do rozwijania pomysłu, a następnie jego komercjalizacji.
Doradztwo biznesowe
Konsultacje dotyczące prowadzenia projektów, zakładania spółek spin-off/spin-out i start-up
ukierunkowane na wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów,
pracowników i absolwentów Politechniki Krakowskiej oraz komercjalizację wyników prac B+R.

ORGANIZATORZY:
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WSTĘP WOLNY
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