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Układ stoisk

1. CADSOFT Tomasz Grzyb
2. ZRE Katowice S.A.
3. MAN Bus Sp. z o.o.
4. Lurgi
5. Elettric 80 Sp z o.o.
6. Tintschl Polska Sp. z o.o.
7. Motorola Solutions
8. Compact Solutions Polska Sp. z o.o.
9. Cooper-Standard Automotive Polska
10. Woodward Governor Poland
11. Ericpol Telecom Sp. z o.o.
12. WOLFF & MÜLLER Holding
13. Rafako S.A.
14. BWI Poland Technologies
15. Ganymede Sp. z o.o.
16. Frapol

17. WSK PZL Rzeszów
18. Nokia Siemens Networks
19. Valeo Autosystemy
20. Procter & Gamble
21. SII
22. Polmotors Sp. z o.o.
23. Apriso
24. Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
25. Infusion
26. career international (me)
27. REHAU
28. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
29. Accenture
30. Jeronimo Martins Dystrybucja
31. Krajowa Sieć Innowacji KSU
32. TELE-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.
33. Baden- Württemberg International
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Harmonogram Prezentacji

SALA I

SALA II

Godzina Nazwa firmy Branża
10.30 – 11.00 Accenture Konsulting/outsourcing/technology

11.10 – 12.10 RAFAKO (sponsor) Energetyczna, projektowanie,

instalacje

12.15 – 12.55 Lurgi Projektowanie, instalacje,

konstrukcje

13.00 – 13.30 career international

(me)

Metalowo-elektrotechniczna

13.35 – 14.05 Woodward Governor

Poland

Elektrotechniczno-energetyczna

Godzina Nazwa firmy Branża
10.30 – 11.10 Ganymede IT, gry

11.15 – 11.55 Apriso IT, logistyka, kontrola jakości

12.00 – 12.40 Nokia Siemens Networks Telekomunikacja

12.45 – 13.25 BWI (sponsor) motoryzacyjna

13.30 – 14.10 SII IT
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Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

Biuro Karier
ul. Warszawska 24, bud. Houston, p.
31-155

229
Kraków

e-mail: kariery@pk.edu.pl
www.kariery.pk.edu.pl

- warsztaty i szkolenia:

- Autoprezentacja w dokumentach aplikacyjnych
- Efektywne uczenie się
- Zarządzanie sobą w czasie
- Stres - jak sobie z nim radzić?
- Negocjacje płacowe z elementami komunikacji perswazyjnej
- Komunikacja interpersonalna
- Savoir-vivre w pracy
- Rozmowa kwalifikacyjna
- i wiele innych...

bezpłatne

- bazę orazCV ofert pracy, praktyk i staży

Zapraszamy!

- m.in. z zakresu przygotowania dokumentów
aplikacyjnych
bezpłatne konsultacje

prowadzi:

- doradztwo zawodowe

- badania sytuacji zawodowej studentów

- spotkania z firmami, dni branżowe, Inżynierskie Targi Pracy

Szczegóły na stronie: www.kariery.pk.edu.pl
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Centrum Transferu Technologii

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko ciuszkiś

ul.. Warszawska 24

31-155 Kraków

Budynek siedziba g ówna

CTT PK

Budynek pok. 2 – Regionalny

Punkt Kontaktowy Programów

Ramowych UE

tel. 12 628 28 45

Areszt -

WIL

ł

Kontakt:

Centrum Transferu Technologii jest mi dzywydzia ow jednostk Politechniki

Krakowskiej im. Tadeusza Ko ciuszki. Misj CTT jest podnoszenie

innowacyjno ci regionu poprzez czenie biznesu z nauk .

CTT realizuje krajowe i mi dzynarodowe projekty zwi zane z rozwojem nauki

i podnoszeniem konkurencyjno ci przedsi biorstw. U atwia przedsi biorstwom

i instytucjom badawczym nawi zanie kontaktów technologicznych, tworzenie

uk adów partnerskich, pomoc w przygotowywaniu wniosków do Programów

Ramowych i Funduszy Strukturalnych.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska od kilku lat z

powodzeniem prowadzi .

Konsultanci udzielaj bezp atnych informacji zwi zanych z rozpocz ciem i

prowadzeniem dz ia a lno c i gospodarcze j oraz zarz dzan iem

przedsi biorstwem. Mo na u nich zasi gn informacji dotycz cych zasad

przygotowania i rozliczania wniosków o udzielenie dotacji na rozpocz cie b d

rozwój dzia alno ci gospodarczej.

Zofia Gródek-Szostak,

Daniela Pogorzelska,

ę ł ą ą

ś ą

ś łą ą

ę ą

ś ę ł ę

ą

ł

ą ł ą ę

ł ś ą

ę ż ę ąć ą

ę ą ź

ł ś

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Us ugł

Kontakt do konsultantów:

grodek@transfer.edu.pl

pogorzelska@transfer.edu.pl
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e-mail: cadsoft@cadsoft.pl www.cadsoft.plCADSOFT Tomasz Grzyb
01-244 Warszawa, ul. Bema 60
NIP: 534-154-80-61, Regon: 016199727
Wpis do ewidencja działalności gospodarczej

powadzonej przez Wójta Gminy Michałowice nr

3776.

Oddział Warszawa
01-244 Warszawa

ul. Bema 60

tel./fax.: (22) 862 30 50

Oddział Kraków
31-153 Kraków

ul. Szlak 65

tel./fax.: (12) 661 70 35

Oddział Tychy
43-100 Tychy

ul. Piłsudskiego 12

tel./fax.: (32) 325 72 95

Profil działalności:
Firma CADSOFT jest Autoryzowanym Resellerem firmy AUTODESK, która jest światowym
gigantem oprogramowania CAD. Firma CADSOFT zajmuje się kompleksową obsługą pracowni
projektowych: architektoniczno-budowlanych, mechanicznych, inzynierii lądowej i wodnej oraz
geodezyjnych. Główne obszary naszej działalności to:

· Dostawa i wdrożenia oprogramowania CAD firmy Autodesk – w tym specjalistycznych
rozwiązań takich jak: AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Civil, AutoCAD Revit, Robot
Robot Structural Analysis, AutoCAD Mechnaical, Autodesk Inventor itp.)

· Specjalistyczne szkolenia z powyższych programów sygnowane certyfikatem Autodesk
Authorized Training Center.

· Kompleksowe wdrożenia i wsparcie techniczne
· Dostawa urządzeń wielkoformatowych firmy HP
· Pomoc przy wyborze właściwej konfiguracji sprzętu i rozwiązań firmy HP, Lenovo,

Microsoft etc.
Oferujemy także certyfikat jakości potwierdzający status firmy. Certyfikat taki można otrzymać
biorąc udział Programie Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Polega on
na przeprowadzeniu audytu oprogramowania Autodesk w firmie. Po zweryfikowaniu w bazie
Autodesk otrzymanych informacji następuje wydanie Certyfikatu Jakości Oprogramowania
Autodesk oraz umieszczenie firmy w bazie zweryfikowanych użytkowników oprogramowania
Autodesk na oficjalnej stronie.

Wymagania stawiane pracownikom: Inżynier d/s oprogramowania CAD
Opis stanowiska:
- realizowanie założonych celów sprzedażowych; - budowanie i utrzymywanie relacji z klientami; -

pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Autodesk; - przeprowadzanie szkoleń z programów
Autodesk; - mile widziane doświadczenie w sprzedaży B2B; - umiejętność swobodnej komunikacji; -

zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz determinacja w osiąganiu założonych celów; -

kreatywność, systematyczność i konsekwencja w działaniu; - umiejętność obsługi komputera oraz
programów pakietu MS Office; - prawo jazdy kategorii B (wyjazdy służbowe); - mile widziana
znajomość branży architektonicznej i budowlanej lub mechanicznej.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (preferowane techniczne); - bardzo dobra znajomość programów Autodesk
(obowiązkowo AutoCAD, pożądane AutoCAD Civil 3D, MAP 3D); - umiejętności analityczne; -

samodzielność w działaniu; - zdolności organizacyjne; - komunikatywność; - odporność na stres; -

bardzo dobra znajomość branży GIS/ Inżynierii Lądowej i Wodnej
Oferujemy:
- pracę w rozwijającej się firmie będącej liderem w branży oprogramowania CAD; - możliwość
rozwoju i podnoszenia kwalifikacji; - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie; -

prowizyjny system wynagrodzeń.

Typy ofert: umowa zlecenie; praktyki; staże (powiatowy Urząd Pracy)

Wymagane dokumenty: CV i List motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Karolina Tarczyńska, Tatiana Piskunowa

Miejsce pracy: dowolny oddział CADSOFT (Kraków Tychy, Warszawa)
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Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.

ul. Gen Jankego 13
40-615 Katowice
http://www.zre.com.pl/

Profil działalności:
ZRE Katowice S.A. to prężnie działająca i rozwijająca się firma o uznanej, stabilnej pozycji
na rynku energetycznym, sprawnie zarządzana przez doświadczoną i profesjonalną kadrę
menedżerską, zatrudniająca wykwalifikowany personel: inżynierów, techników, ekonomistów
oraz doskonale wyszkoloną załogę pracowników fizycznych.
Tworzą oni nowoczesne przedsiębiorstwo z 55-letnim doświadczeniem na rynku
energetycznym. Przez ponad pięć dekad działalności, nasza Spółka zdobyła ogromną
praktykę oraz wiedzę w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji
energetycznych, proekologicznych i przemysłowych.
Oprócz wiedzy technicznej, dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Europie centrów
obróbki mechanicznej i prefabrykacji rurociągów. Mając potencjał umożliwiający
kompleksowe wykonywanie zadań od projektu po odbiór i realizując każdy krok własnymi
siłami, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom najwyższy poziom zadowolenia.
Posiadamy usatysfakcjonowanych Klientów na terenie całej Europy między innymi:
w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Szwecji, Włoszech, Norwegii,
Belgii, Bośni i Hercegowinie, Serbii.

Liczba pracowników: 1250 osób

Wymagania stawiane pracownikom:
Od pracowników wymagamy zaangażowania w wykonywaną pracę, chęci rozwoju
i samokształcenia.
Priorytetem w polityce personalnej firmy jest pozyskiwanie młodych inżynierów pragnących
aktywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, chętnych do dalszego rozwoju.
Mile widziana znajomość branży energetycznej (z obszaru: kotły, turbiny, AKPiA, rurociągi,
itp.), znajomość języków obcych (angielski lub niemiecki) co najmniej na poziomie
komunikatywnym.

Typy oferty: program praktyk letnich 2012, oferty pracy

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny w odpowiedzi na wybrane stanowisko. Więcej informacji znajduje się
na stronie www.zre.com.pl w zakładce „oferty pracy” oraz od 2012 w zakładce „praktyki”

Osoby odpowiedzialne za rekrutację
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Miejsce pracy
Katowice, Jaworzno, miejscowości Południowego Koncernu Energetycznego

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych ofert pracy dostępne u pracowników firmy
obecnych na Targach przy stoisku ZRE Katowice S.A.
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MAN Bus Sp. z o. o.

Sady, ul. Poznańska 4
62-080 Tarnowo Podgórne
Oddział w Starachowicach
ul.1 Maja 12
27-200 Starachowice
http://www.mantruckandbus.pl/

Profil działalności:

MAN Bus Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów autobusów w
Europie. Zgrupowani w koncernie MAN produkujemy w naszych
europejskich fabrykach pojazdy na rynki międzynarodowe. W dwóch
zakładach w Polsce - w Poznaniu i w Starachowicach - zatrudniamy
obecnie ponad 3000 pracowników. Nowatorska technika i najwyższa
jakość stanowią podstawę naszych osiągnięć od ponad 100 lat.

Liczba pracowników: 2016

Wymagania stawiane pracownikom:

Jesteśmy niezawodnym, dynamicznym, otwartym i innowacyjnym
przedsiębiorstwem, dlatego też od naszych praktykantów, stażystów i
pracowników wymagamy:
· Umiejętności współpracy w zespole
· Umiejętności skutecznego komunikowania się
· Umiejętności analitycznego myślenia
· Umiejętności rozwiązywania problemów
· Zaangażowania w pracę
· Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego

Typy ofert:
· praktyki
· staże
· umowa zlecenie
· graduate trainee
· praca

Wymagane dokumenty: CV i List motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:
Monika Długajczyk, Michał Krzysztofik, rekrutacja.starachowice@man.eu

Miejsce pracy: Oddział w Starachowicach, ul.1 Maja 12, Starachowice
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Lurgi S.A.
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
http://www.lurgi.pl

Profil działalności:

Lurgi jest jedną z wiodących firm inżynieryjnych na świecie, działającą w zakresie
projektowania i budowy instalacji przemysłowych. Atutem Lurgi są innowacyjne technologie
przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do rozwijających się
rynków. Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie jest spółką Grupy Lurgi należącą do koncernu Air
Liquide, specjalizującą się w realizacji projektów dla: przemysłu rafineryjnego,
petrochemicznego, gazowego, a także w dziedzinie instalacji ochrony środowiska.

Liczba pracowników: 270 osób

Wymagania stawiane pracownikom:

· wykształcenie wyższe kierunkowe
· ogólna wiedza techniczna
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego
· bardzo dobra pakietu MS Office

Typy oferty:

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy, a także
praktyki studenckie. Aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej
www.lurgi.pl w zakładce „Kariera”.

Wymagane dokumenty:

CV ze zdjęciem i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Dział Personalny Lurgi S.A., ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków;
e-mail: rekrutacja@lurgi.pl

Miejsce pracy: Kraków
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Do Grupy Air Liquide należy również firma:

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

Profil działalności:

Produkcja i dystrybucja gazów technicznych oraz sprzedaż powiązanych rozwiązań i usług.

Liczba pracowników: 320 osób

Wymagania stawiane pracownikom:

· absolwenci studiów inżynierskich
· dobra znajomość języka angielskiego
· nastawienie na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych

Typy oferty:

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, a także organizujemy 6-miesięczne staże dla
absolwentów lub studentów V roku studiów inżynierskich. Rekrutacje odbywają się przez cały
rok, w zależności od potrzeb. Aktualne oferty publikowane są na naszej stronie internetowej
www.pl.airliquide.com.

Wymagane dokumenty:

CV ze zdjęciem i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Dział Personalny Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul.J.Conrada 63, 31-357 Kraków
e-mail: rekrutacja@airliquide.com

Miejsce pracy: Kraków lub inne nasze lokalizacje na terenie Polski
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Elettric80 Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 41C
31-864 Kraków
E80.poland@elettric80.it
tel.: 12 356 16 00, fax: 12 356 16 16
www.elettric80.com

Profil działalności: Automatyka magazynowa

Liczba pracowników: 31

Wymagania stawiane pracownikom:

Programiści PC Tecnical Office (WMS):

· absolwenci kierunków: Automatyka i Robotyka, Mechatronika lub Elektronika
· 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doktoranci ww kierunków lub kierunków

pokrewnych
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego
· gotowość do zamieszkania we Włoszech przez co najmniej 2 lata
· znajomość Visual Basic i C#

Programiści PC / LGV / PLC Field:

· absolwenci kierunków: Automatyka i Robotyka, Mechatronika lub Elektronika
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego
· gotowość do częstych wyjazdów słuzbowych (co najmniej 200 dni w roku)
· znajomość Visual Basic i C#

Typy oferty: Umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

CV tylko i wyłącznie w języku angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Aneta Gębarowska, rekrutacja@elettric80.it

Plany rekrutacyjne:

Programiści PC UT(WMS): 10 osób
Programiści PC / LGV / PLC Field: brak konkretnej liczy, często poszukujemy osób na te stanowiska, trzeba
sprawdzać na naszej stronie internetowej

Miejsce pracy:

Programiści PC UT(WMS): Viano (Włochy, region: Reggio Emilia)
Programiści PC / LGV / PLC Field: Kraków i miejsca oddelegowania (głównie Europa)

Dodatkowe informacje:

Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony, prywatną opiekę medyczną, bonusy z ZFŚS.

\\\

\��ŤŹ�
Ź�ť €‚��ƒ Ź

„
……†‡\

ˆ
\\‡\†

\f
Ť

\\…\�‰

\b��Ť 024Ź�ť € ‚ ‚�\fƒŤ

„� ‚�\f ‚�\f„…ƒŤ

Ź\\\

Š



Tintschl Polska Sp. z o.o.

ul. Sportowa 27
41-608 Świetochłowice
Tel. 032-4610036
e-mail: biuro@tintschl.pl
www.tintschl.pl

Profil działalności:

Tintschl Polska jest agencją rekrutacyjną współpracującą ze swoim niemieckim partnerem,
jakim jest grupa Tintschl (www.tintschl.de), aktywnie działającą na niemieckim rynku pracy
od roku 1997. Tintschl Unternehmensgruppe posiada aktualnie 13 oddziałów w całych
Niemczech. Specjalizujemy się w rekrutowaniu na stanowiska techniczne. Rekrutujemy
głównie inżynierów i informatyków oraz pracowników fizycznych.

Wymagania stawiane pracownikom:

Jeśli oprócz dyplomu Politechniki Krakowskiej znasz niemiecki lub angielski w stopniu bardzo
dobrym, zdobyłeś pierwsze doświadczenia zawodowe podczas praktyk lub pierwszej pracy
i masz ochotę na wypróbowanie swoich szans na niemieckim rynku pracy, zdobycie praktyki
w renomowanych koncernach branży motoryzacyjnej, elektronicznej, energetycznej lub IT, to
czekamy na Twoje CV!

Typy ofert: praca / umowa zlecenie

Aktualnie poszukujemy m.in. konstruktorów w branży motoryzacyjnej posługujących się biegle
programem CATIA 5.
Więcej ofert pracy znajdziesz na www.tintschl.pl lub www.tintschl.de

Wymagane dokumenty:

CV w języku polskim oraz - w zależności od oferty - w niemieckim lub angielskim.
Jeśli nie jest to aplikacja na konkretne stanowisko, to prosimy o dołączenie listu
motywacyjnego.
Prosimy także o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833)”

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Adrianna Ryplewicz, adrianna.ryplewicz@tintschl.pl, tel.: 501410193

Plany rekrutacyjne:

Pośredniczymy zarówno w rekrutacjach dla konkretnych pracodawców z branży
motoryzacyjnej, elektronicznej, energetycznej lub IT jak i dla sieci agencji pracy tymczasowej
grupy Tintschl.

Miejsce pracy: Niemcy
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Motorola Solutions

ul. Czerwone Maki 82
30-392 Kraków
careers.motorolasolutions.com

Profil działalności:

Motorola Solutions to lider w branży telekomunikacyjnej dostarczający produkty zarówno
klientom biznesowym, jak i instytucjom rządowym, a główne obszary jego działalności to:
obsługa organów rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz
przedsiębiorstw komercyjnych. W Centrum Oprogramowania Motoroli Solutions w Krakowie
tworzone są systemy komunikacyjne w standardzie TETRA/APCO dla służb bezpieczeństwa
publicznego.

Liczba pracowników: 900

Wymagania stawiane pracownikom:

Szukając pracowników bierzemy pod uwagę następujące aspekty: wykształcenie, kompetencje
techniczne, umiejętności interpersonalne oraz znajomość języka angielskiego. Naszą ofertę
kierujemy głownie do Programistów C/C++ oraz Programistów Java. Szczegółowe informacje
na temat aktualnie prowadzonej rekrutacji można znaleźć na stronie:
careers.motorolasolutions.com

Typy oferty:

Zatrudniamy zarówno świeżo upieczonych absolwentów, jak i profesjonalistów z wieloletnim
doświadczeniem. Studentom po III roku oferujemy również staże, będące okazją do nauki
i rozwoju zawodowego. Wszystkim pracownikom oferujemy świetną atmosferę w pracy,
atrakcyjne wynagrodzenie, opiekę medyczną, zajęcia dodatkowe w ramach Funduszu
Socjalnego oraz wspieramy finansowo podnoszenie kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pracą u nas prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: careers.motorolasolutions.com

Plany rekrutacyjne:

Centrum Oprogramowania od lat dynamicznie rozwija się i cały czas poszukujemy pracowników
zarówno do obecnych, jak i przyszłych projektów. W najbliższym czasie planujemy powiększyć
nasz zespół o kolejne kilkadziesiąt osób.

Miejsce pracy: Kraków
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Compact Solutions Polska Sp. z o. o.

ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków
http://www.compactbi.pl

Profil działalności:

Compact Solutions jest organizacją konsultingową skupiającą się na rozwiązywaniu złożonych
zagadnień, związanych z danymi dla naszych Klientów na całym świecie. Specjalizujemy się
w architekturze, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań do zarządzania informacjami o wysokiej
wydajności. Naszą rolą jest zapewnienie przedsiębiorstwom narzędzi do szybkiego reagowania
na zmiany rynkowe przy jednoczesnym dbaniu o to, aby koszt wdrożenia i utrzymania
systemów baz i hurtowni danych oraz systemów Business Intelligence naszych Klientów został
zredukowany.
Compact Solutions Polska sp. z o.o. jest spółką córką firmy Compact Solutions LLC założonej
w 2002r. w Chicago. Specjalizujemy się w najnowocześniejszych technologiach bazodanowych
i BI, m.in.: Ab Initio, rodzina produktów InfoSphere i Cognos firmy IBM, Microstategy, SAP BO.
We wszystkich tych technologiach intensywnie szkolimy naszych pracowników, ponieważ
wierzymy, że naszym najważniejszym kapitałem jest wiedza i zadowolenie naszych
pracowników.

Liczba pracowników: 43

Wymagania stawiane pracownikom:

W zależności od stanowiska wymagania różnią się.
Wymagania ogólne:
1 dobra znajomość Unix/Linux
2 dobra znajomość 2 lub 3 języków programowania (C, C++, Java itp.)
3 znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
4 mobilność

Typy oferty: praktyki letnie, praca

Wymagane dokumenty: CV w języku angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Katarzyna Stachera-Krzyżowska HR Manager

Plany rekrutacyjne:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Nasze aktualne ogłoszenia zamieszczone są na
portalu pracuj.pl.
Do końca 2011r. planujemy zatrudnić ok. 10 osób.

Miejsce pracy: Kraków + podróże do Klienta
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Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o. o.

43-300 Bielsko – Biała
ul. Piekarska 77

Zakład w Myślenicach
32-400 Myślenice
ul. Burmistrza Andrzeja Marka 6

Profil działalności:

Zakłady Produkcyjne, Branża Automotive

Liczba pracowników: około 900 osób

Wymagania stawiane pracownikom:

Zaangażowanie w wykonywaną pracę, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, duża samodzielność i systematyczność, determinacja w dążeniu
do realizacji przyjętych celów, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
mile widziana znajomość innych języków obcych.

Typy oferty: praktyki, staże,

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny
Mile widziane referencje, listy polecające, opinie przełożonych, wykładowców, itp.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Joanna Kłeczek - Kacza

Plany rekrutacyjne:

Inżynier Produkcji (wtłaczania, wykańczania)
Inżynier Jakości

Miejsce pracy:

Myślenice, Bielsko - Biała, Dzierżoniów
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Polska: osób205

Polska: Niepołomice

Tel.: +48 (0) 12 295 13 00

Fax: +48 (0) 12 295 13 90

Świat: 5800 osób

Cyryl Boryczko - Human Resources Site Leader

Anna Szkarłat - Human Resources Consultant
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ul. Skarbowa 32
32-005 Niepołomice
Tel.: 12 295 13 00
http://www.woodward.com/

Profil działalności:
Woodward Governor Company zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i utrzymaniem
systemów i podzespołów sterujących dla silników lotniczych i przemysłowych, turbin i innych
urządzeń wytwarzających energię. Światowi potentaci rynku OEM (original equipment
manufacturers) korzystają z naszych produktów i usług w branżach: wytwarzania energii,
procesów przemysłowych, transportowej i lotniczej. Firma w Polsce istnieje od października
2005 roku. Głównymi obszarami działalności naszej jednostki w Niepołomicach są produkcja
i testowanie produktów Woodward. Naszymi głównymi produktami są:

· szafy sterownicze: stosowane do nadzorowania pracy dużych spalinowych silników
stacjonarnych i turbin gazowych, używanych jako napęd generatorów prądu, napęd
okrętów;

· sterowniki do silników Diesla: stosowane w autobusach napędzanych gazem CNG,
wózkach widłowych, golfowych i pojazdach wieloczynnościowych.

Oprócz działalności produkcyjnej korporacja korzysta z naszych usług w zakresie
projektowania, inżynieryjnego nadzoru produkcji oraz opracowania procedur i sprzętu
testowego dla innych produktów Woodward.

Wymagania stawiane pracownikom:
· Wykształcenie kierunkowe, zgodne z profilem stanowiska
· Dobra znajomość języka angielskiego
· Umiejętność obsługi komputera
· Zdolności komunikacyjne
· Umiejętność pracy w zespole
· Ambicja i chęć ciągłego rozwoju
· Zorientowanie na cele

Typy ofert:
Oferujemy przede wszystkim stałe zatrudnienie, a także są możliwe praktyki płatne
(w zależności od potrzeb w poszczególnych działach).

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w języku angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:
Anna Szkarłat, Human Resources Consultant, KrakowHr@woodward.com
Cyryl Boryczko, Human Resources Site Leader, KrakowHr@woodward.com

Plany rekrutacyjne:

W 2012 roku planujemy znaczny wzrost zatrudnienia. Oferujemy pracę pełną ciekawych
wyzwań, w międzynarodowym środowisku, szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
atrakcyjne wynagrodzenie i świetną atmosferę. Dołącz do naszego zespołu!

Miejsce pracy: Niepołomice

Woodward Governor Poland Sp. z o. o.
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Ericpol Telecom Sp. z o. o.

ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków
tel.: +48 12 2954600
fax: +48 42 2954666
www.ericpol.pl
praca_krakow@ericpol.pl

Profil działalności:

Już od 20 lat Ericpol Telecom działa w obszarze telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz prowadzi
R&D dla największych dostawców i operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Dostarcza
rozwiązania z obszaru GSM, IN, NGN, IMS oraz wykorzystuje technologie JAIN, IMS/SIP, Web
Services (J2EE, .NET). Realizuje innowacyjne projekty w ponad 70 krajach na pięciu
kontynentach. Od kilku lat Spółka zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych polskich
eksporterów branży ICT.

Liczba pracowników: 1200

Wymagania stawiane pracownikom:

· wykształcenie wyższe techniczne
· znajomość języków programowania
· dobra znajomości języka angielskiego
· komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

Szczegółowe wymagania: http://www.ericpol.pl/index.php/pl/oferty_pracy/

Typy oferty:

Większość naszych ofert to oferty pracy na pełen etat na umowę o pracę, skierowane
do absolwentów lub studentów ostatnich lat studiów. Dla tych, którzy nie mogą podjąć pracy na
pełen etat, ale chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, mamy przygotowaną ofertę praktyk.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Edyta Michałowska

Plany rekrutacyjne:

Do końca 2011 roku planujemy zatrudnić w Krakowie 50 osób, głównie na stanowiska
informatyczne.

Miejsce pracy: Kraków, ul. Bobrzyńskiego 12
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Kogo szukamy...

Do oddziałów w Polsce:

Stażyści w dziale budowy mostów, budowie inżynierskiej i w dziale budowy
naziemnej

Do spółki matki w Niemczech:

kierownik budowy/ główny kierownik budowy przy budownictwie w stanie
surowym, budownictwie pod klucz i przy budowie mostów

kalkulatorzy przy budowie w surowym stanie i budowie pod klucz i
zaopatrzeniowiec

WUMBUD Sp. z o.o. Sp.k. przy ERBUD
ul. Puławska 300 A
02-819 Warszawa
wumbud@wolff-mueller.de

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG
Schwieberdinger Straße 107
70435 Stuttgart
Niemcy
www.wolff-mueller.de
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Program dla stażystów
(SPN-11004)
Budownictwo ogólne / podziemne - Budownictwo inżynieryjne / mostowe

WOLFF & MÜLLERoferuje Państwu roczny program stażu zagranicznego w sie-
dzibie głównej w Stuttgarcie. Program obejmuje prace w dziale kalkulacji, logis-
tyce, zakupach, zarządzaniu ryzykiem i w realizacji projektów budownictwa
podziemnego oraz ziemnego i drogowego lub budownictwa inżynieryjnego/
mostowego.

Dodatkowo poza realizacją zadań w ramach „Training-on-the-job“ oferujemy
udział w licznych fachowych szkoleniach wewnętrznych w naszej Akademii
WOLFF & MÜLLER. W czasie stażu otrzymacie Państwo atrakcyjne wynagrodzenie.
Zapewniamy też zakwaterowanie.

Po zakończeniu 12-miesięcznego stażu w Niemczech będziecie mieli Państwo
możliwość praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy w naszym
oddziale w Warszawie.

Jeśli właśnie kończycie lub już ukończyliście Państwo studia z ponadprzeciętnymi
wynikami na wydziale budownictwa na kierunkach: budownictwo lądowe lub
podziemne, inżynierii lądowej, budowy mostów/tuneli, możecie pochwalić się
zrealizowanymi praktykami zawodowymi, cechuje was wysoka motywacja,
umiejętność pracy w zespole i komunikatywna znajomość języka niemieckiego

na poziome B2 lub wyżej, zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych,
najlepiej jeszcze dziś poprzez naszą stronę: i rubrykę Ka-www.wolff-mueller.de
riera / Program dla stażystów.

Osoby odpowiedzialne:
Oliver Keicher
Budownictwo inżynieryjne / mostowe
Telefon +49 711 8204 - 475

Manuel Höschler
Budownictwo drogowe / podziemne
Telefon +49711 8204 - 474
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Kim jesteśmy...

WUMBUD wykonuje działalność zagraniczną koncernuWOLFF & MÜLLER . Od roku
2003 jesteśmy aktywni wspólnie z ERBUD S.A. głównie w Polsce, a także na
rozwijającym się rynku gospodarczym Europy wschodniej. Otwieramy dla klientów
i inwestorów z Niemiec nowe perspektywy rozwojowe branży poprzez udział w
kluczowych projektach gospodarczych. WUMBUD zatrudnia projektantów,
inżynierów i koordynatorów władających obcymi językami, dzięki czemu
koncentrują się na poradnictwie i współpracy partnerskiej przy projektach bu-
dowlanych w Polsce, szczególnie, kiedy międzynarodowi inwestorzy poszukują
na miejscu doświadczonego partnera.

» » »Konsultacja Koncepcja Koordynacja Budowa
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WOLFF & MÜLLER

Od dziesięcioleci grupa WOLFF & MÜLLER z główną siedzibą w Stuttgarcie należy

na należy do wiodących prywatnych przedsiębiorstw tradycyjnych i rodzinnych
średniej wielkości. Zatrudniając 1.600 pracowników w 19 siedzibach grupa
WOLFF & MÜLLER jest wszędzie tam gdzie są żądane wyspecjalizowane i wydaj-
ne rozwiązania: w budownictwie naziemnym i inżynieryjnym, w budownictwie
podziemnym i drogowym, specjalnym podziemnym oraz remoncie istniejących
obiektów. Udziały przedsiębiorstwa w wydobyciu surowców i w sektorze usług

uzupełniają ofertę wydajnego partnera budowlanego. Odpowiadamy na każde
zapotrzebowania klienta.

Obrót roczny około 500 mln Euro

Około 1.600 pracowników

19 oddziałów w Niemiec

Wysoki poziom specjalizacji w wyszczególnionych
poniżej sektorach budowlanych

Budownictwo naziemne i inżynieryjne

Budownictwo podziemne i drogowe

Budownictwo wyspecjalizowane

Remont istniejących obiektów

do przodujących przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech. Dziś grupa budowla-
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RAFAKO S.A.

47-400 Racibórz
ul. Łakowa 33
http://www.rafako.com.pl/

Profil działalności:

· Bloki energetyczne
· Kotły
· Instalacje odsiarczania spalin
· Instalacje odazotowania spalin
· Instalacje termicznej utylizacji odpadów
· Projektowanie i wytwarzanie

Liczba pracowników: Około 2000

Wymagania stawiane pracownikom: wykształcenie wyższe kierunkowe

Typy oferty:

Oferujemy stałą pracę - na czas nieokreślony, po 3- miesięcznym okresie próbnym.

Wymagane dokumenty:

Dyplom potwierdzający ukończenie uczelni, dodatkowe kwalifikacje wskazane
w poszczególnych ofertach

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Magdalena Mika, e-mail: magdalena.mika@rafako.com.pl

Miejsce pracy:

· Biuro projektowe
· Służby handlowe
· Serwis
· Biuro technologiczne
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BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

ul. Podgórki Tynieckie 2
30-399 Kraków
http://www.bwigroup.com/

Profil działalności:
Producent aktywnych i pasywnych części zawieszeń dla czołowych producentów samochodów
na świecie.

Liczba pracowników:
BWI zatrudnia ogółem ponad 4000 pracowników w 6 fabrykach, 5 centrach technicznych
oraz 14 placówkach typu ‘customer service’ na całym świecie. W Centrum Technicznym
w Krakowie pracuje obecnie 330 pracowników.

Wymagania stawiane pracownikom:
Od kandydatów oczekujemy:

· wykształcenia technicznego
· znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
· wysokiego poziom umiejętności analitycznych
· samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich
· komunikatywności
· umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
· gotowości do odbywania częstych podróży służbowych w kraju i za granicą

Typy oferty:
Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy,
a także praktyki i staże studenckie (szczególnie w okresie wakacji).

Wymagane dokumenty:
CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:
Osoby zainteresowane pracą lub odbyciem praktyki prosimy o przesłanie swoich aplikacji
na adres:
Karolina Czelińska
BWI Poland Technologies Sp. z o. o.
ul. Podgórki Tynieckie 3, 30-399 Kraków
e-mail: rekrutacja@bwigroup.com

Plany rekrutacyjne:
W związku z dynamicznym rozwojem firmy rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

Najczęściej poszukujemy kandydatów na stanowiska:

· Inżynier ds. Produktu
· Inżynier ds. Procesu produkcyjnego
· Technik

Miejsce pracy: Kraków
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As a premier chassis product supplier, BWI has inherited sophisticated technologies and process accumulated

by Delphi Corporation over a span of 80 years. We see these asstes as a crystallization of human wisdom and

treasure them as such. We will work hard to build these investments a better enterprise.

Our slogan: BWI drives technology!

At the same time, we honor the highest promises we have made to the market: lowering quality is not an option.

As always, BWI will provide to our customers products of the best value, state of the art. technology, feasible solutions,

accurate and timely shipments and meticulous customer care. We would also like to join efforts with our customers

to explore market frontiers and carry out concurrent research and development. BWI pledges to maintain and

further develop its position as a preferred supplier of choice in the global automotive components market.

Chairman of the Board & President
Beijing West Industries Co. Ltd.
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BWI has the technology and products to „make it better” for all our customers. That includes vehicle manufacturers
and BWI’s ultimate customer, the person who buys that vehicle and relies upon our products for a better driving
experience. BWI has some of the leading technologies in the chassis industry, such as MagneRide controlled
suspension systems and Electronic Stability Control braking systems with advanced features. We have high quality,
proven components and modules to meet the requirements of every passenger vehicle from the most exotic,
luxurious sports cars to the vehicles which families trust every day for safe, reliable, comfortable transportation. BWI
products are designed, tested and built to opperate in the most demanding situations: from the Arctic Circle to deserts
to autobahns and congested stop-and-go traffic in large cities.

BWI’s people have been making better chassis products for over 80 years.  We have been successful because our
people have the experience and knowledge to make the entire vehicle better. We understand more than just our
own products; we know how a suspension or brake component works in relationship to the entire vehicle. If you
have a quality or technical question, let us help you with the answer. If you want to make a good vehicle even
better, BWI can help you do that. If youare an industry professional, contact one of our own professionals at a BWI
technical center in Asia, Europe or North America.

Dan Warrell

BWI Operations Vice President
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Ganymede Sp. z o. o.

ul. Pilotów 2
31-462 Kraków
http://www.ganymede.com.pl/

Profil działalności:

Development gier casualowych, społecznościowych i mobilnych.

Liczba pracowników: 45 osób

Wymagania stawiane pracownikom:

W zależności od stanowiska. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ganymede.com.pl/?page_id=11

Typy oferty:

Oferujemy: praktyki, staże i pracę.

Wymagane dokumenty:

W zależności od charakteru współpracy: dokument poświadczający status
studenta określonego kierunku, dyplom ukończenia szkoły, świadectwa pracy,
etc.

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Lidia Janoszka

Plany rekrutacyjne:

Szczegółowe oferty są publikowane na stronie:
http://www.ganymede.com.pl/?page_id=11

Miejsce pracy:

Ganymede Sp. z o. o.
ul. Pilotów 2
31-462 Kraków
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Przedsiębiorstwo Polsko – Austriackie P.U.H. FRAPOL

ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
Tel. 12 653 27 66
Fax: 12 653 27 89
e-mail: sekretariat@frapol.com.pl

Profil działalności:
FRAPOL – Kraków jest jednym z największych producentów w branży wentylacyjno –
klimatyzacyjnej. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, jednak obszar działalności obejmuje
cały kraj oraz rynki Unii Europejskiej i Krajów Europy Wschodniej. FRAPOL powstał w 1990
r. Założycielem był INSTAL Kraków obecny na rynku od 40 lat, INSTALPROJEKT Warszawa
oraz firma FRABA Luft und Klimatechnik, należąca do czołówki producentów urządzeń
wentylacyjno – klimatyzacyjnych w Austrii, mająca ponad 100-letnią tradycję. Obecnie
FRAPOL jest spółką w całości z polskim kapitałem należącą do Grupy Kapitałowej INSTAL
KRAKÓW. Poza działalnością produkcyjną zajmujemy się także kompleksowym
wykonawstwem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obejmującym dostawy
i montaż własnych produktów i kompletację urządzeń branż pokrewnych. Dziś FRAPOL to
blisko 200 zatrudnionych osób, którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem organizacji.

Wymagania stawiane pracownikom:
Jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem najlepszych absolwentów uczelni wyższych.
Profil kwalifikacji zależy przede wszystkim od zakresu obowiązków przyszłego pracownika.
Oprócz kompetencji merytorycznych istnieje jednak pewien stały zespół cech, których
poszukujemy u wszystkich potencjalnych pracowników: motywacja do pracy,
komunikatywność, elastyczność i otwartość na aktywne rozwiązywanie problemów,
inicjatywa, gotowość do stałego pogłębiania wiedzy, dobra organizacja pracy.

Typy oferty: praktyki, staże, umowa o pracę, umowa zlecenie

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Plany rekrutacyjne:
Poszukiwani pracownicy: absolwenci studiów wyższych, mile widziany kierunek wentylacja
i klimatyzacja, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo, jak również
mechanika i budowa maszyn lub pokrewne, zarządzanie produkcją, jakość.
Praktyki: Praktyki zawodowe są organizowane przez cały rok w zależności od potrzeb
Praktykanci przyjmowani są do: działu technicznego, działu handlowego, działu badań
i rozwoju, działu jakości, działu produkcji.

Miejsce pracy:
Kraków, a w przypadku kierowników budów również inne miejsca w Polsce, gdzie firma
prowadzi zorganizowane budowy.

Dodatkowe informacje:
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@frapol.com.pl
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www.frapol.com.pl

KIM
JESTEŚMY?

DOŁĄCZ
DO

NASZEGO
ZESPOŁU

Firma FRAPOL* powstała w 1990 roku. Zało-
życielem był INSTAL Kraków obecny na polskim 
rynku od 40 lat, INSTALPROJEKT Warszawa, 
oraz firma FRABA Luft und Klimatechnik, należą-
ca do czołówki producentów urządzeń wentyla-
cyjno – klimatyzacyjnych w Austrii, mająca ponad 
100-letnią tradycję. Obecnie FRAPOL jest spółką 
w całości z polskim kapitałem należącą do Grupy 
Kapitałowej INSTAL KRAKÓW.

Jesteśmy jednym z największych producentów 
w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej. Siedzi-
ba firmy mieści się w Krakowie, jednak obszar 
naszej działalności obejmuje cały kraj oraz rynki 
Unii Europejskiej i Krajów Europy Wschodniej.

Poza działalnością produkcyjną zajmujemy się 
także kompleksowym wykonawstwem syste-
mów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obej-
mującym dostawy i montaż własnych produk-
tów, kompletację urządzeń branż pokrewnych. 
W zakres usług świadczonych przez FRAPOL 
wchodzi również projektowanie oraz obsługa 
eksploatacyjna i serwis.
Dziś FRAPOL to blisko 200 zatrudnionych osób, 
którzy niewątpliwie są najcenniejszym zasobem 
naszej organizacji.
W naszej firmie stwarzamy warunki rozwoju 
zawodowego zarówno dla absolwentów wyż-
szych uczelni rozpoczynających swoją karierę za-
wodową, jak również dla osób mających za sobą 
kilkuletnie doświadczenie.
Tworzymy jeden zespół wierząc, że sukces 
firmy opiera się na naszym zaangażowaniu 
i wspólnej pracy.

* Pełna nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Polsko- 
Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o.



Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów” S.A.

ul. Hetmańska 120

35-120 Rzeszów

Tel. 17 854 6306

Fax 17 866 7376

www.wskrz.com

rekrutacja@wskrz.com

Profil działalności:

WSK Rzeszów jest światowej klasy firmą konstrukcyjno- produkcyjną napędów lotniczych.
Nasze 70-letnie doświadczenie nauczyło nas, że inwestowanie w kapitał ludzki jest tak samo
ważne jak praca nad nowymi technologiami. Z powodzeniem potrafiliśmy to połączyć,
i możemy dziś powiedzieć, że zatrudniamy najlepszych specjalistów pracujących
nad najnowszymi technologiami.

Plany rekrutacyjne:

Obszary, w których obecnie prowadzimy procesy rekrutacyjne to m.in.: konstrukcja,

technologia, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria materiałowa, jakość oraz stanowiska

finansowe i zakupowe.

Zatrudnienie w naszej firmie znajdą również operatorzy maszyn konwencjonalnych oraz

maszyn sterowanych numerycznie.

Wspieramy i zachęcamy uczniów szkół średnich i studentów do zdobycia swoich pierwszych

doświadczeń zawodowych. Oferujemy możliwość odbycia praktyk programowych, jak i poza

programowych przez cały rok.

Osoby odpowiedzialna za rekrutację i praktyki:

Praktyki:
Iwona Chrobak – Wrzos tel. 17 854 6634 email: chrobak-wrzos.iwona@wskrz.com

Rekrutacja:

Wiesław Palikowski tel. 17 854 6306 email: rekrutacja@wskrz.com
Paweł Folcik tel. 17 854 6391 email: rekrutacja@wskrz.com

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie zapraszamy do odwiedzenia strony

internetowej oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych.
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VALEO Poland

Oddział Systemów Chłodzenia Silnika
Valeo Autosystemy Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

tel: +48 12 277 10 00

Oddział Produkcji Wycieraczek
Valeo Autosystemy Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

tel: +48 12 277 13 00

Oddział Produkcji Systemów
Oświetlenia
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

ul. Europejska 50, 32-500 Chrzanów

tel: +48 32 758 20 00

Valeo Electric and Electronic
Systems Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-

DziedziceTel.

+48 32 737 99 00

Valeo Service
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.

ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa

tel: +48 22 543 43 00

Oddział Modułów Czołowych
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

ul. Turyńska 10

43-100 Tychy

tel: +48 32 217 99 56

Profil działalności: Branża produkcyjna, branża motoryzacyjna.

Liczba pracowników: We wszystkich oddziałach w Polsce – ponad 4 500 tysiąca pracowników.

Wymagania stawiane pracownikom:
Zatrudniamy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie – przede wszystkim inżynierów o specjalizacji
mechanika, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, logistyka, zarządzanie jakością i systemami
produkcyjnymi. Zatrudniając, zwracamy uwagę na doświadczenie, odbyte praktyki, stypendia, staże
zagraniczne oraz biegłą znajomość języka angielskiego.
Szukamy również zaangażowanych studentów czwartego i piątego roku inżynierii mechanicznej
i materiałowej, automatyki i robotyki, zarządzania jakością, logistyki, zarządzania systemami
produkcyjnymi, finansów i rachunkowości.
Oczekujemy dynamizmu, samodzielności i otwartości na nową wiedzę oraz chęci do pracy i rozwoju
w międzynarodowej korporacji o wysokich standardach. Konieczna jest dobra znajomość języka
angielskiego, umożliwiająca swobodne porozumiewanie się z obcokrajowcami w międzynarodowej
organizacji oraz znajomość pakietu MS Office.

Typy ofert: Praktyki/ staże/ praca/ umowa zlecenie

Wymagane dokumenty: W zależności od stanowiska – w większości przypadków CV i list motywacyjny.

Emaile do celów rekrutacyjnych:
Oddział Systemów Chłodzenia Silnika, Skawina, e-mail: ths.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Produkcji Wycieraczek, Skawina, e-mail: vis.skawina.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Systemów Oświetlenia, Chrzanów, e-mail: vis.chrzanow.recruitment.mailbox@valeo.com

Oddział Produkcji i Regeneracji Systemów Elektrycznych, Czechowice-Dziedzice, e-mail:
pts.czechowice.recruitment.mailbox@valeo.com

Plany rekrutacyjne:
Przez cały rok oferujemy praktyki i staże studenckie we wszystkich działach firmy. Na praktyki
przyjmujemy studentów 4-ego i 5-ego roku studiów, legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego i specjalizacją w dziedzinach: inżynieria mechaniczna, materiałowa, automatyka i robotyka,
logistyka, zarządzanie jakością i systemami produkcyjnymi, zakupy, finanse i rachunkowość.
W miarę zapotrzebowania przez cały rok na bieżąco prowadzone są procesy rekrutacyjne dla inżynierów
i specjalistów.

Miejsce pracy:
Wszystkie działy firmy: Produkcyjny, Technologii, Badań i Rozwoju, Utrzymania Ruchu, Logistyki,
Platform Projektowych, Finansów, IT, HR, Finansów, Księgowości, Zakupów, Jakości.
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W TYM ROKU ZATRUDNIMY KOLEJNYCH PRACOWNIKÓW,
WŚRÓD NICH BĘDĄ TAKŻE STAŻYŚCI

VALEO jest niezależną międzynarodową

Grupą w pełni skupioną na projektowaniu,

produkcji i sprzedaży komponentów,

systemów i modułów dla samochodów

osobowych i ciężarowych. VALEO należy do

czołówki dostawców przemysłu

motoryzacyjnego z nieustająco rozwijaną

międzynarodową siecią oddziałów.

VALEO to:

61 400 pracowników, 70 narodowości, w 28

krajach w 124 zakładach produkcyjnych, 60

centrów badań i rozwoju, 10 centrów

dystrybucji

Twoja Kariera

w Valeo
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Twoja Kariera

w Valeo
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Sii Sp. z o. o.

Oddział w Krakowie:
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków
+48 723 055 114
+48 519 807 347
Strona WWW: http://pl.sii.eu/pl/

Oddział główny:
Sii sp. z o.o.
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
+48 22 486 37 37

Profil działalności:

Sii powstało we Francji w 1979 roku i od ponad trzydziestu lat świadczy usługi w zakresie IT,
oferując swoim Klientom rozwiązania informatyczne, takie jak: doradztwo i analizy,
opracowanie i integracja systemów, testy, wdrożenia i utrzymanie systemów oraz leasing
specjalistów IT. W Polsce Sii istnieje od 2006 roku i nieustannie się rozwija zarówno
pod względem portfolio Klientów, jak i zakresu oferowanych usług. Co miesiąc dołącza do nas
ponad 20 inżynierów. Dołącz i Ty!

Liczba pracowników (stan na X 2011): ogółem Polska – 700 osób

Rodzaje form współpracy:
· umowa o pracę
· umowa zlecenie

· freelance (własna działalność gospodarcza)

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: CV

Wymagania stawiane pracownikom:

Wszystkie wymagania oraz oferty pracy znajdziesz na stronie internetowej:
http://pl.sii.eu/pl/kariera

Osoby odpowiedzialne za rekrutację: Dział Rekrutacji: rekrutacja-krakow@pl.sii.eu

Plany rekrutacyjne:

Rekrutujemy przez cały rok. Aktualne oferty pracy są dostępne na naszej stronie:
http://pl.sii.eu/pl/kariera/oferty-pracy

Miejsce pracy: Kraków/Katowice
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Polmotors Sp. z o. o.

43-391 Mazańcowice 57
http://www.polmotors.com.pl/

Profil działalności: Specjalizacją Polmotors Sp. z o.o. jest kompleksowa realizacja projektów

dla branży motoryzacyjnej począwszy od działań z zakresu B+R poprzez projektowanie aż po seryjne
procesy wytwórcze. Klientami Firmy są największe światowe koncerny motoryzacyjne, m.in. BMW, VW,
GM, FIAT, SUZUKI, RENAULT-NISSAN. Produkty Firmy w postaci podzespołów, systemów
i komponentów dostarczane są bezpośrednio do ponad 40 lokalizacji montażowych pojazdów w Europie,
a także USA, Ameryce Południowej, krajach BRIC. Polmotors prowadzi działalności od ponad 20 lat,
zatrudniając w kluczowych obszarach ponad 270 pracowników, w tym liczne grono wykwalifikowanej kadry
inżynierskiej. W Firmie realizowane są wszystkie kluczowe etapy projektów: prace rozwojowe systemów
wg wymagań funkcjonalnych klientów, analizy FEM, wykonanie modeli studyjnych, symulacje procesów,
projektowanie i budowa prototypów, realizacja konstrukcji i wykonawstwa oprzyrządowań specjalnych, aż
po wielkoseryjne procesy produkcyjne. Kluczowe fazy wytwórcze realizowane są zastosowaniem
zaawansowanych technologii obróbek mechanicznych na centrach CNC, formowania plastycznego
z wykorzystaniem linii progresywnych i transferowych oraz spajania na zautomatyzowanych i
zrobotyzowanych stanowiskach montażowych. Wyznacznikiem rozwoju Polmotors jest tworzenie
nowatorskich rozwiązań, które znajdują uznanie w postaci realizacji licznych nowych projektów dla liderów
branży motoryzacyjnej a także udział Firmy w wielu krajowych oraz europejskich programach
ukierunkowanych na idee innowacyjności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i uwzględniając
nadrzędną rolę jakości na wszystkich płaszczyznach i poziomach działalności, Polmotors działa w oparciu
o certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO:TS 16949.

Liczba pracowników: 320

Wymagania stawiane pracownikom w poszczególnych działach:
CAD:

· wykształcenie wyższe techniczne

· znajomość programów: AutoCAD, Catia V5 lub Unigraphics

· znajomość podstaw konstrukcji maszyn

· znajomość rysunku technicznego
Kontrola Jakości:

· wykształcenie wyższe techniczne

· znajomość rysunku technicznego

· znajomość problematyki zarządzania przez jakość
· znajomość podstaw budowy systemu zapewnienia jakości wg standardów ISO/TS

CAM:

· wykształcenie wyższe techniczne

· znajomość procesów obróbki skrawaniem łącznie z ich optymalizacją
· znajomość podstaw programowania procesów technologicznych w środowisku MASTERCAM

lub Unigraphics
Planowanie Produkcji:

· wykształcenie wyższe techniczne

· znajomość podstaw planowania produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego

· znajomość podstawowych zagadnień zarządzania produkcją
· ponadto kandydat powinien wykazywać się cechami przywódczymi oraz umiejętnością

delegowania obowiązków dotyczących zarządzania

Typy ofert: praca

Wymagane dokumenty: CV, List Motywacyjny

Plany rekrutacyjne:
W przyszłości planujemy zatrudnić 11 inżynierów: 4 osoby w dziale CAD, 2 osoby w dziale CAM, 2
osoby w dziale Kontroli Jakości oraz 3 osoby w dziale Planowania Produkcji.

Miejsce pracy: Mazańcowice
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Apriso Sp. z o. o.

ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków
http://www.apriso.com/

Profil działalności:
Apriso jest liderem w adaptacyjnym zarządzaniu produkcją. Opracowany przez Apriso system
Informatyczny FlexNet pozwala firmom skutecznie realizować i doskonalić procesy produkcji oraz
błyskawicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów.
Rozwiązania Apriso obejmują swym zasięgiem logistykę, kontrolę jakości i utrzymanie ruchu,
pozwalając na zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym.
Centrala firmy znajduje się w Long Beach w Kalifornii, pozostałe biura Apriso zlokalizowane są
w Krakowie, Paryżu, Monachium, Meksyku, Pekinie, Sao Paulo, Singapurze i w Tokio.
Krakowskie centrum badawczo-rozwojowe istnieje od 2000 roku. Dzisiaj w centrum pracuje ponad
100 osób i jest ono pierwszym po amerykańskim centrum badawczym, gdzie polscy specjaliści
opracowują nowe wersje systemu MES, wdrażanego potem w firmach z całego świata.
Do grona klientów firmy zaliczają się m.in. Honeywell, General Motors, Lear Corporation, Valeo, Good
Year, Panasonic, L’Oreal, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Amcor, Bacardi, British American
Tabaco, Volvo, Novelis, Yves Rocher, Essilor, PMI, Saint – Gobin.
Niewątpliwie wartością dodaną Apriso jest unikatowa wiedza naszych pracowników, która dotyczy
organizacji produkcji w różnych koncernach na świecie i którą oferujemy także naszym klientom w
Polsce. W Apriso stwarzamy środowisko, w którym pracownicy dobrze się czują, mogą w pełni
realizować swój potencjał zawodowy oraz rozbudowywać swoje umiejętności i kompetencje.

Liczba pracowników: 110

Wymagania stawiane pracownikom:
· Znajomość języków i narzędzi programowania: C#, .NET, MS Visual Studio, Java Script, SQL,

XML, HTML

· Praktyczna wiedza z zakresu baz danych MS SQL Serwer i Oracle

· Znajomość środowiska Windows oraz technologii firmy Microsoft

· Praktyczna znajomość narzędzi do automatyzacji i zarządzania przypadkami testowymi

· Zainteresowanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi

· Umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów

· Umiejętność pracy w zespole i efektywnego komunikowania się
· Inicjatywa i umiejętność realizowania postawionych sobie celów

· Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Typy oferty:
· Pełny etat – umowa o pracę na czas nieokreślony

· Praktyka/staż – umowa o praktykę – min. 3 miesiące, godziny pracy do uzgodnienia, praktyka jest
płatna

Wymagane dokumenty: CV w języku angielskim

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:
Iwona Leśniak – Human Resources Manager
Justyna Ziemiańska – Human Resources Specialist

Plany rekrutacyjne: Poszukiwani pracownicy:

· Testerzy Oprogramowania

· Programiści

· Inżynierowie i Asystenci Wsparcia Technicznego

· Konsultanci Wdrożeniowi

· Analitycy Biznesowi

· Kierownicy projektu

Miejsce pracy: Apriso Sp. z o. o., Buma Square Business Park, ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków
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Gegenbauer Polska Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 196
31-982 Kraków
http://www.gegenbauerpolska.pl/

Profil działalności:

Firma Gegenbauer Polska Sp. z o. o. należy do niemieckiej grupy przedsiębiorstw Gegenbauer
Facility Management GmbH zatrudniających blisko 15 000 pracowników, specjalizujących się w
usługach serwisowych.
Jesteśmy wiodącym dostawcą wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, których
kompetencje i dojrzałość ma głębokie korzenie w sektorze usługowym.
Zarządzanie nieruchomościami prowadzimy, działając na rynku w sieci usług we wszystkich
obszarach metropolitalnych na terenie Niemiec i w Polsce. Podejście usługowe, solidność,
doświadczenie i zorientowane na rozwiązania, sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym dostawcą
wszelkich uzgodnień dla naszych klientów.
W Polsce spółka oferuje rozwiązania w z zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości, a w
szczególności usługi zarządzania funkcjami technicznymi i infrastrukturą nieruchomościami,
które to kierujemy do sektorów: przemysłowych, komercyjnych, logistycznych, publicznych.
Nasze usługi realizujemy w oparciu o blisko 80 letnią tradycją, dążymy by być zaufanym
partnerem dla naszych klientów, rozumieć potrzeby, realizować założenia.

Liczba pracowników: 530

Wymagania stawiane pracownikom:

· wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane w zakresie elektrotechnicznym, sanitarnym,

· znajomość obsługi komputera, środowiska MS Office

· umiejętność pracy w zespole

· chęć do pracy i zaangażowanie, odpowiedzialność

Typy oferty: staż, praca

Wymagane dokumenty: CV

Plany rekrutacyjne:

W związku z dynamicznym rozwojem firmy w Polsce poszukujemy kandydatów pragnących
wspierać nasze zespoły osobowe w różnych sektorach, pragnących włączyć swą kreatywność
w nasze szeregi, pragnących doskonalić swoje umiejętności w śród niemieckich standardów.

Miejsce pracy: centrala naszej firmy w Krakowie, odziały terytorialne w całej Polsce.
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w obsłudze nieruchomości

przemysłowych i komercyjnych

mości.

handlu i logistyki, wykonując takie usługi, jak:

• ługa infrastruktury technicznej obiektówobs

sprawności technicznej urzą-•
dzeń i sieci

• usuwanie awarii (Help Desk 24 h)

• ądzanie umowami i koordynacja działańzarz

• żetówoptymalizacja kosztów i kontrola bud

INFRASTRUKTURALNY FACILITY MANAGEMENT

• ochrona osób i mienia

czystości•

• ętrznychzimowe utrzymanie terenów zewn

• gospodarka odpadami

• ż.prewencja i ratownictwo ppo

• prowadzenie kancelarii i recepcji

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

31-982 Kraków, al. Jana Pawła II 196, Dział Sprzedaży / Sales & Marketing tel. +48 12 646 42 73

realizuje usługi

obsługi

specjalizuje się
przemysłu

pielęgnacja terenów
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Infusion

ul. Lubicz 23 A,
31-503 Krakow
(+48) 12 341 9600
http://www.infusion.com/

Company’s profile:

Infusion, a software consulting company, solves business problems for the world’s largest
corporations in various industries by combining expert software engineering with appealing
user experience design. As a Microsoft Gold Certified Partner with international offices in
North America, Europe, Middle East and a brand new location in Krakow, Infusion is seeking
talented software developers who are ready to begin a career handling significant projects
working with a full suite of information technology services.

The number of employees: 350 employees globally

Job Requirements - the profile of an employee:

As a Software Consultant at Infusion you will need to have a broad knowledge of design
patterns and experience with multi-threaded, backend development. You will also need to have
in-depth knowledge of fundamentals in Java, C++, C#, and other related technologies. The fast
paced environment at Infusion will leverage your strong design skills and your ability to work
both independently and in a team setting. A general knowledge of Microsoft technologies and
experience working in a group setting is an asset. English as a secondary language is
mandatory.

Type of the offer: internship/probation/contract: Internship, contract, indefinite employment

Person responsible for recruitment: Agata Cieslar, Recruiter; Erika Sipos, Recruiter

Recruitment plans:

Infusion is hiring new graduates to work with our existing team of consultants to build top-notch
applications for various international clients. As a new hire, you will be enrolled in a
comprehensive Bootcamp training program that will equip you with technical knowledge and
soft consulting skills. Bootcamp training will incubate you into the Infusion culture. This is a
great opportunity to gain experience, leave a global footprint, apply your skills and learn new
cutting-edge technologies. You will also have the opportunity to travel abroad to other Infusion
offices.

Location of vacancies: Krakow, Poland
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Why Join Infusion?
Here are a few convincing reasons:

•	 Create	custom	software	solutions	for	high	profile	companies.
•	 Work	with	and	learn	the	newest	technologies,	such	as	.NET	4.0,	WPF,	ASP	.NET,	

Silverlight,	HTML	5,	Kinect,	iPhone,	Windows	Phone	7,	and	Microsoft	Surface.
•	 Immerse	yourself	in	industry-leading	best	practices.
•	 Join	a	team	that	supports	constant	learning	through	bootcamps,	tech-nights,	

and	a	strong	mentorship	program.
•	 A	real	opportunity	for	rapid	advancement	and	career	growth!

[ New York | Toronto | Boston | London | Dubai | Houston | Kraków | careers@infusion.com | www.infusion.com ]

twitter.com/InfusionTweets • facebook.com/InfusionDev 
linkd.in/infusiondev • youtube.com/InfusionDevelopment

Design

Sign	up	for	our	careers	newsletter	at	http://on.fb.me/q1DfEV

Contact	us	at:	
careers@infusion.com or	www.infusion.com/careers

Develop

Venture
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REHAU Sp. z o. o.

Baranowo, ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo
http://www.rehau.pl/

Profil działalności:

Jako marka premium w dziedzinie rozwiązań opartych na polimerach, REHAU jest wiodącym
na rynkach światowych dostawcą produktów oraz systemów dla budownictwa, motoryzacji
i przemysłu. Każdego dnia miliony ludzi stykają się z produktami REHAU, często nawet o tym
nie wiedząc. Ponad 15 000 pracowników w 170 oddziałach firmy na całym świecie angażuje
się w rozwój i sukces naszego niezależnego, rodzinnego przedsiębiorstwa.

Liczba pracowników: ok. 460

Wymagania stawiane pracownikom:

Oferty dostępne są na stronie: www.rehau.pl w zakładce kariera.

Wymagane dokumenty: Cv wraz ze zdjęciem i list motywacyjny

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Justyna Lipska – specjalista ds. marketingu personalnego

Plany rekrutacyjne: Bieżąca rekrutacja

Miejsce pracy:

· Siedziba główna z administracją: Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo,

· Oddział w Warszawie: ul. Wenecka 12

· Odział w Gliwicach: ul. Jana Gutenberga 24
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Pilkington

www.pilkington.pl
Adres:
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz
tel: 0-15 832 63 13/12

Profil działalności:
NSG Group to jeden z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych
dla budownictwa oraz motoryzacji.

Dział Produktów dla Budownictwa ma w Polsce 7 zakładów produkcyjnych: linię pro-
dukcji szkła float w Sandomierzu oraz zakłady przetwarzające szkło w Białymstoku, Byd-
goszczy, Krakowie, Skierniewicach, Szczecinie oraz Wrocławiu. Produktami wytwarzanymi
w naszym kraju są: szkło bezbarwne float, szkło laminowane, szkło hartowane, szyby
zespolone, szkło z sitodrukiem, szkło emaliowane oraz szkło silikonowane.

Dział Produktów dla Motoryzacji ma swoje oddziały w Sandomierzu, Warszawie i
Sochaczewie. Fabryka Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu produkuje bez-
pieczne szkło hartowane i laminowane dla światowych koncernów motoryzacyjnych za-
równo na rynek OE jak i AGR.

Liczba pracowników:
28 500 w 27 krajach świata, na 4 kontynentach.
W Polsce 1700 pracowników w 8 zakładach produkcyjnych.

Możliwość odbycia praktyki/pracy/stażu i ich warunki:
W dziale produktów dla motoryzacji lub budownictwa; praktyki letnie w okresie czerwiec -
październik, przez co najmniej miesiąc.

Poszukiwani pracownicy:
Absolwenci kierunków: technologia szkła, mechanika, automatyka, mechatronika,
informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia /i inne zbieżne
z profilem działu.

Wymagania wobec kandydatów:
Ukończone studia wyższe na wskazanym wyżej kierunku, zainteresowanie i motywacja
do pracy w firmie o profilu produkcyjnym, bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
biegła umiejętność obsługi komputera, otwartość i chęć zdobywania nowych doświadczeń,
umiejętność pracy w zespole.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Dział Personalny: rekrutacja@pilkington.pl

Miejsce pracy: Sandomierz, Kraków, Skierniewice, Bydgoszcz, Białystok, Szczecin, Wrocław.
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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.
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Accenture

ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
http://www.kariera.accenture.com

Profil działalności:

Konsulting/Outsourcing/Technology

Liczba pracowników: 1200 (w Polsce)

Wymagania stawiane pracownikom:

Poszukujemy pracowników w następujących profilach:
Finanse,
Bankowość,
Języki Obce,
Informatyka,
Programowanie,
Zarządzanie,
Rachunkowość.

Typy oferty:

Praktyki

· Konsulting, Outsourcing – cały rok (w Warszawie)

· Technology – od listopada 2011 (w Łodzi)

Aktualne oferty pracy znajdziesz na www.kariera.accenture.com!

Wymagane dokumenty: CV

Plany rekrutacyjne:

· Łączna liczba oferowanych miejsc pracy: średnio 200/rok

· Łączna liczba oferowanych praktyk: około 50/rok.

Miejsce pracy: Warszawa, Łódź
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Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
http://www.karierawjmd.pl/

Profil działalności: FMCG (handel i logistyka)

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. należy do portugalskiej Grupy Jerónimo Martins.
Z największą w Polsce siecią sklepów detalicznych Biedronka jesteśmy niekwestionowanym
liderem w handlu. Nasza sieć liczy obecnie 1745 sklepów, a wsparcie logistyczne
i administracyjne zapewnia im 9 nowoczesnych Centrów Dystrybucyjnych i Biur
Regionalnych. Zatrudniamy ponad 32 tys. pracowników, a każdego roku tworzymy setki
nowych miejsc pracy. Jesteśmy największym pracodawcą w sektorze firm prywatnych
w Polsce. Tworzymy jeden zespół, choć pracujemy i zdobywamy doświadczenie na ok. 260
różnych stanowiskach. Nasze wspólne cechy to profesjonalizm i entuzjazm, a także
odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań i dążenie do perfekcji. Codzienna praca
każdego z nas przekuwana jest w sukces całej organizacji, wszystko po to, by efektywnie
i z pasją realizować rosnące wymagania naszych Klientów.
W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nagród, m.in. „Detalista roku 2010”,
trzecią już nagrodę „Superbrands”, godło „Jakość obsługi”, tytuł „Marka Godna
Zaufania”, a także tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii Sieci Handlowe.
Dziś Jeronimo Martins Dystrybucja jest 4 firmą w Polsce pod względem przychodów,
osiągając przychody ze sprzedaży netto w 2010 roku na poziomie ponad 19 mld PLN.
Dzięki dynamicznej ekspansji, co roku tworzymy kilkaset nowych miejsc pracy.
Dokładamy wszelkich starań, aby oprócz zwiększania sprzedaży, dostarczania
innowacyjnych produktów, otwierania kolejnych sklepów, tworzyć jak najlepsze warunki
pracy.

Wymagania stawiane pracownikom:
Rekrutacje prowadzimy w wielu miejscach w Polsce. Ciekawą ofertę znajdą u nas osoby
zainteresowane pracą w sklepach, w pionie operacyjnym (sprzedaż), w centrach
dystrybucyjnych, biurach regionalnych oraz centrali firmy. Od czerwca br. w Poznaniu działa
Centrum Usług Wspólnych, którego zadaniem jest obsługa księgowo-finansowa firmy.

Typowe stanowiska oferowane studentom/absolwentom:
· Praktyki Letnie

· Staże

· Oferty pracy stałej

Wymagane dokumenty:
Formularz aplikacyjny on-line, CV.
Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji i dokładny opis przebiegu programów znajdują się
na stronie internetowej: www.karierawjmd.pl

Plany rekrutacyjne:
· Dojrzewalnia Talentów – Program Management Trainee – wiosna 2012

· Owocne Wakacje – Program Praktyk Letnich – wiosna 2012

· Kierownik Rejonu – Program Rozwoju w Sprzedaży – 4 edycje w roku
Bieżące oferty pracy publikowane na stronie www.karierawjmd.pl

Miejsce pracy: cała Polska
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Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji to grupa usługodawców w ramach Krajowego Systemu Usług oferujących

bezpłatne doradztwo proinnowacyjne dla firm w zakresie transferu technologii.

Usługa ta polega na kompleksowej współpracy z firmą na różnych etapach jej myślenia o wdrożeniu

innowacji, tj.:

1. audyt technologiczny – ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy,

2. transfer technologii – proces służący rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub

wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym m.in.:

a. przygotowanie oferty lub zapytania o technologię i wprowadzenie ich do bazy danych KSI KSU,

b. nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,

c. doradztwo we wdrażaniu technologii lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy

pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,

d. monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy – opieka powdrożeniowa.

Sprawdź, czy warto rozwijać firmę w oparciu o innowacje?

Więcej informacji na www.ksu.parp.gov.pl

Dane kontaktowe:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (012) 617 66 00,

fax: (012)617 66 66,

e-mail: marr@marr.pl

www.marr.pl

Centrum Transferu Technologii

ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków

tel: (012) 628 28 45;

fax: (012) 632 47 95

e-mail: ctt@transfer.edu.pl

www.transfer.edu.pl
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KRAJOWA SIEĆ INNOWACJI KSU

www.ksu.parp.gov.pl
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TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Wielicka 114
30-663 Kraków

http://www.tfkable.pl/

Profil działalności:

TELE-FONIKA Kable jest uznanym i sprawdzonym dostawcą kabli i przewodów miedzianych,
aluminiowych, światłowodów, stosowanych przez wiodące światowe firmy sektora
telekomunikacyjnego, energetycznego, elektronicznego, stoczniowego, wydobywczego.

Liczba pracowników: 3500

Wymagania stawiane pracownikom:

Wymagania dostosowywane są pod konkretne stanowiska.
Jednak wszyscy pracownicy TELE-FONIKI Kable powinni cechować się: systematycznością,
zaradnością, solidnością, uczciwością oraz chęcią nauki.

Typy ofert:

TELE-FONIKA Kable proponuje zainteresowanym różne warunki zatrudnienia: praktyki, staże
oraz stałą pracę.

Wymagane dokumenty:

Życiorys – CV
List Motywacyjny

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Dział Zasobów Ludzkich i Administracji, e-mail: rekrutacja@tfkable.pl

Plany rekrutacyjne:

PRACA:
TELE-FONIKA Kable stale poszukuje pracowników na wiele atrakcyjnych stanowisk,
prowadząc rekrutacje zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

PRAKTYKI:
TELE-FONIKA Kable oferuje kandydatom ciekawe oraz elastyczne programy stażowe,
opracowywane we współpracy z Urzędami Pracy oraz większością krakowskich szkół
wyższych.
Wielu naszych praktykantów po odbyciu stażu zostaje w naszym przedsiębiorstwie, jako
pełnoetatowi pracownicy.

Miejsce pracy: Kraków
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Baden-Württemberg International

Agency for International Economic and Scientific Cooperation
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart, Germany

Phone: +49(0)711.22787 -0
Fax: +49(0)711.22787 -22
E-Mail: info@bw-career.de
Internet: www.bw-career.de

Company’s profile:

Baden-Württemberg International is the Agency for International Economic and Scientific
Cooperation. On behalf of the Ministry of Economic Affairs we are presenting job openings
for engineers at companies located in the Federal State of Baden-Württemberg, Germany.

Job Requirements:

Master's or Bachelor's degree or equivalent in engineering or related fields.

Type of the offer:

Job openings in various fields of engineering, focusing on Mechanical Engineering,
Automotive Engineering, Electrical Engineering & Information Technology and Mechatronics.

Required documents: Curriculum Vitae

Responsible for the recruitment:

Please contact our stand personnel or email us at info@bw-career.de

Location of the vacancies: Locations all over Baden-Württemberg.
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Jesteśmy autorem Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Przedsiębiorstwem - ERP SyKOF, 
narzędzia klasy Business Intelligence - Systemu VITIS, Systemu Obiegu Dokumentów - DMS 

SyKOF oraz rozwiązania z dziedziny CAD/CAM - Systemu KSZTAŁT.                                          .

Oferujemy kompleksowe usługi informatyczne obejmujące analizę przedwdrożeniową, 
wdrożenie systemu oraz opiekę serwisową. Ponadto zapewniamy dobór i dostawę 
serwerów, rozwiązań opartych na wirtualizacji, systemów back-up, systemów kodów 
kreskowych, rejestratorów czasu pracy.

Realizujemy przedsięwzięcia informatyczne w firmach ze wszystkich branż na terenie całego 
kraju.  Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku IT.                         

Prowadzimy całoroczną rekrutację zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODBYCIA PRAKTYKI W NASZEJ FIRMIE.

PLANY REKRUTACYJNE:

?Konsultant ds. systemu ERP,  
?Młodszy konsultant ds. systemu ERP,
?Specjalista ds. sprzedaży systemu ERP,
?Młodszy konsultant ds. sprzedaży systemu ERP.

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Wymagania wobec kandydatów:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@sykom.pl

Wymagane dokumenty:

Miejsce pracy:      RZESZÓW

Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o.
ul.  Baczyńskiego 7, 35-210 Rzeszów 

(17) 850 75 10
(17) 850 75 11

www.sykom.pl
rekrutacja@sykom.pl

?absolwent (lub student ostatniego roku) studiów dziennych 
magisterskich z kierunków technicznych lub ekonomicznych,

?nastawienie na rozwój osobisty i chęć do podnoszenia kwalifikacji,
?umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i uczenia się,
?komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
?szczególnie zapraszamy studentów: Informatyki, Automatyki, 

Robotyki, Fizyki, Matematyki, Zarządzania i inżynierii produkcji.


