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Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

ATM S.A. 

Budimex S.A. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. 
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Polskie Koleje Państwowe SA
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PKIG Sp. z o.o.

ZF Group

MET-EUROSYSTEM Sp. z o.o. 

BAKK 

Dacpol Sp. z o.o. / Dacpol Service Sp. z o.o.

Bank Pekao S.A.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

PIT-RADWAR S.A. 

Emitel
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Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o.

Geo-System Sp. z o.o.

AMSORT Sp. z o. o.

Agencja Wywiadu

Systemics-PAB Sp. z o.o.

Uniteam Sp. z o.o.

SEQRED Sp. z o.o.

Stomilex Sp. z o.o.

Cyber Women Community

DZIEŃ 4

13.05

CZWARTEK

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

– 10:30

– 11:00

– 11:30

– 12:00

– 12:30

– 13:00

– 13:30

– 14:00

– 14:30

Centralny Ośrodek Informatyki

AVL Software and Functions GmbH Sp. z o. o.

Freeport Metrics Sp. z o.o.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Finally

COMARCH

ITDS Polska Sp. z o.o.

Accenture

Arvato Supply Chain Solutions w Polsce
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GEO-KAT Sp. z o.o.

Addit Sp. z o.o.

KATCON Polska Sp. z o.o.

ATMOTERM SA

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD 

Symkom

PKO BP Finat Sp. z o.o. 

NetWorkS! Sp. z o.o. 

Faurecia Automotive Polska S.A.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A38efbf2c0a8c48c68652d1aaebbf20f5%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D3a731bbf-66d9-4e41-b46f-bbaa4db1905b%26tenantId%3De66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f&type=team&deeplinkId=3e65de97-235e-4abf-91b2-9435ab2e65a6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A38efbf2c0a8c48c68652d1aaebbf20f5%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D3a731bbf-66d9-4e41-b46f-bbaa4db1905b%26tenantId%3De66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f&type=team&deeplinkId=3e65de97-235e-4abf-91b2-9435ab2e65a6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A38efbf2c0a8c48c68652d1aaebbf20f5%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D3a731bbf-66d9-4e41-b46f-bbaa4db1905b%26tenantId%3De66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f&type=team&deeplinkId=3e65de97-235e-4abf-91b2-9435ab2e65a6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Agencja Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego

Branża: ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego  
państwa i jego porządku konstytucyjnego

O firmie:  
ABW zajmuje się:

• zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, prze-
stępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa

• cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycz-
nych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej

• uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i prze-
kazywaniem właściwym organom informacji mogą-
cych mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeń-
stwa państwa

Obszary praktyk i staży:
We wrześniu 2021 r. oferujemy możliwość odby-
cia czterotygodniowych praktyk studenckich dla 
kandydatów z kierunku bezpieczeństwo naro-
dowe, którzy mają zaliczone co najmniej cztery 
semestry.

Kluczowe kompetencje:
Różnorodność zadań realizowanych przez ABW 
powoduje, że poszukujemy studentów i absol-
wentów szkół wyższych, zarówno kierunków 
technicznych, humanistycznych, przyrodni-
czych oraz językowych.

REKRUTACJA
jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przesłania CV na e-mail: 

biurokadr1@abw.gov.pl

mailto:biurokadr1@abw.gov.pl
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Accenture

Branża: informatyczna, doradztwo techno-
logiczne i strategiczne, BPO

O firmie:
Accenture jest globalną firmą, świadczącą pro-
fesjonalne usługi w zakresie technologii cyfro-
wych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. 
Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjali-
stycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 
branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy 
& Consulting, Interactive, Technology i Opera-
tions przy wykorzystaniu największej na świe-
cie sieci centrów zaawansowanych technologii 
i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 537 000 
pracowników wywiązujących się ze złożonej 
obietnicy w zakresie rozwoju technologii i ludz-
kiej pomysłowości, świadcząc usługi klientom 
w ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje 
innowacje do tworzenia wartości i wspólnego 
sukcesu dla  klientów, partnerów i społeczności. 
W Polsce biura Accenture mieszczą się w War-
szawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Kato-
wicach. Pracuje w nich ponad 6600 pracowni-
ków. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej:  
www.accenture.com.

Obszary praktyk i staży:
Technology:

• Cyberbezpieczeństwo
• Cloud
• Applied Intelligence
• Business Intelligence
• Salesforce
• UX/UI
• SAP, DevOps, Java
• .NET
• C#, C++, Python, SQL

Strategy & Consulting
• Bankowości
• Telekomunikacji
• Pruduktów
• E-commerce
• Energetyki
• FMCG

Capability Network*
Operations:

• HR / Rekrutacja
• HR / Dział szkoleń
• AP / Finanse i księgowość (accounts payable)
• Marketing
• Obsługa klienta

Kluczowe kompetencje:
Accenture jest globalną firmą świadczącą usłu-
gi w różnych obszarach nowoczesnego biznesu 
i technologi oraz inteligentnych operacji. Wy-
magania różnią się w zależności od tego, do któ-
rego zespołu aplikujesz. Poszukujemy zarówno 
umiejętności twardych, językowych, jak rów-
nież miękkich. Mile widziana jest zdolność pracy 
w zespole, otwartość na rozwój i ekscytujące 
zadania.

Rekrutacja:
Proces rekrutacyjny Accenture jest w pełni 
zdalny i dostosowany do Twojej dostępności. 
Po aplikacji na jedną z naszych ofert sprawdzi-
my Twoje umiejętności - w zależności od sta-
nowiska, możemy poprosić Cię o wykonanie 
testu językowego, analitycznego lub umiejęt-
ności. W trakcie procesu odbędziesz rozmowę 
zarówno z rekruterem, jak i przedstawicielem 
zespołu, do którego aplikujesz. Jeżeli wynik 
rekrutacji będzie pozytywny, przedstawimy 
Ci ofertę dostosowaną do Twojej dostępności. 
* Staż - dostępność 30h/tyg.

Rekrutacja całoroczna 
join.pl@accenture.com 

Stanowiska pracy:
Staż – rekrutacja całoroczna
Znajdź stanowisko

http://www.accenture.com
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/technology-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/strategy-careers 
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/consulting-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/capability-network-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
https://www.accenture.com/pl-pl/careers/explore-careers/area-of-interest/operations-careers
mailto:mailto:join.pl%40accenture.com%20?subject=
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Addit Sp. z o.o.

Branża: przemysł farmaceutyczny i spożywczy, przemysł obronny i lotniczy,energia i środowisko, 
rozrywka, produkcja przemysłowa, telekomunikacja, pojazdy szynowe i transport

REKRUTACJA

O firmie: 
Addit jest producentem kontraktowym, do-
stawcą procesów i systemów części z blach oraz 
produktów, modułów, systemów, aparatury 
i maszyn. Posiadamy ponad 25 lat doświadcze-
nia w prowadzeniu dostaw na niezmiennie wy-
sokim poziomie. Szerokiej grupie producentów 
aparatury, urządzeń i maszyn, Addit oferuje 
produkcję na umowę oraz świadczenie usług. 
Kluczowe kompetencje firmy Addit to produk-
cja wyrobów z blach, montaż oraz usługi, po-
cząwszy od opracowania projektu aż do usług 
logistycznych.

Obszary praktyk i staży:
Praktyki realizujemy we wszystkich działach firmy.

Kluczowe kompetencje:
• wykształcenie wyższe (mechatronika, in-

żynieria materiałowa, mechanika i budowa 
maszyn itp.). 

• język obcy - swobodna komunikacja ustna 
(j. angielski lub j. niemiecki).

1. Publikacja ogłoszenia
Nasze ogłoszenia znajdziesz w zakładce KARIERA (addit.pl) oraz na portalach społecznościowych np. facebook, pracuj.pl 
itp. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, można wysłać do nas ogólną aplikację mailowo: rekrutacja@addit.pl
lub przynieść do recepcji: Addit Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów
Dobrze byłoby, aby w aplikacji zaznaczyć, jaki rodzaj pracy Cię interesuje.

2. Selekcja nadesłanych aplikacji
Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które najbardziej spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

3. Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami
Z osobami, których CV wybierzemy, skontaktujemy się telefonicznie. Podczas rozmowy chcemy zapoznać się z oczekiwa-
niami kandydata. Jeśli rozmowa przebiegnie pomyślnie zapraszamy kandydata na rozmowę.

4. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa przeprowadzana jest z Dyrektorem Zarządzającym, Pracownikiem Działu Kadr ewentualnie z przyszłym Prze-
łożonym. 

5. Decyzja o wyborze kandydata 
Z osobą, której chcemy zaproponować zatrudnienie, kontaktujemy się telefonicznie. Osoby, które odbyły rozmowę kwali-
fikacyjną, a nie zostały przyjęte informowane są telefonicznie.

tel.: 571 334 369 e-mail: rekrutacja@addit.pl

http://addit.pl
mailto:rekrutacja@addit.pl 
mailto:rekrutacja@addit.pl
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AMSORT Sp. z o.o.

Branża: produkcja systemów przenośnikowych z elementami robotyki

O firmie:
Firma AMSORT istnieje od 1993 roku (wcześniej pod nazwą DERCO). Od tego czasu uzyskała pozycję 
czołowej firmy dostarczającej kompletne systemy transportujące.
Zrealizowaliśmy szereg ambitnych projektów dla największych firm produkcyjnych i logistycznych. 
Nasze systemy przenośnikowe zlokalizowane są nie tylko na terenie całej Polski, ale także za granicą: 
od Portugalii, przez m.in. Francję, Czechy, aż po Chiny i Australię. Przy realizacji korzystamy z własnych 
autorskich technologii, które spotykają się z uznaniem ekspertów (Złoty Medal MTP, tytuł Mazowiec-
kiej Firmy Roku, Solidna firma).

Obszary praktyk i staży:
Produkcja Systemów przenośnikowych w siedzi-
bie firmy oraz u klientów na terenie całego kraju.

Kluczowe kompetencje:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość j. angielskiego
- dyspozycyjność
- wiedza techniczna, mechaniczna, elektryczna

REKRUTACJA
drogą mailową: amsort@amsort.com

przez stronę: https://amsort.com/kariera/

Stanowiska pracy:
- technik produkcji
- technik automatyk
- technik elektryk

mailto:amsort@amsort.com
https://amsort.com/kariera/
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APS Energia SA

Branża: produkcja systemów zasilania gwarantowanego

O firmie: 
APS Energia, obecna na rynku ponad 26-lat, jest projek-
tantem i producentem systemów zasilania gwarantowa-
nego, m.in. dla energetyki, w tym atomowej, nafty i gazu, 
ciepłownictwa, przemysłu, transportu i trakcji, medycyny. 
Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za grani-
cą. Posiada własny dział R&D i projektuje indywidualne 
rozwiązania o najwyższych parametrach dostępnych na 
rynku. Produkcja urządzeń odbywa się w Polsce i Rosji. 
Spółki zależne znajdują się także w Czechach, Kazachsta-
nie, Azerbejdżanie, Turcji i na Ukrainie. 

Obszary praktyk i staży:
Dział Uruchomień.

Kluczowe kompetencje:
umiejętność korzystania z aparatury kontrol-
no-pomiarowej (multimetr, oscyloskop); umie-
jętność czytania schematów elektrycznych 
i elektronicznych; dobra znajomość obsługi 
komputera (pakiet MS Office); samodzielność 
i zaangażowanie

Stanowiska pracy:
elektryk, elektronik, elektrotechnik, 
elektromechanik

REKRUTACJA
rekrutacja@apsenergia.pl

http://www.apsenergia.pl/career

mailto:rekrutacja@apsenergia.pl 
http://www.apsenergia.pl/career
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Arvato Supply Chain  
Solutions w Polsce

Branża: logistyka e-commerce

O firmie: 
Arvato Supply Chain Solutions w Polsce jest częścią międzynarodowego kon-
cernu Bertelsmann. Firma jest pionierem i liderem outsourcingu w Polsce, 
świadczy usługi w zakresie: 
• logistyka kontraktowa, zarządzanie zwrotami, doradztwo e-commerce,
• e-commerce – logistyczna obsługa sklepów internetowych, 
• healthcare – specjalistyczne usługi magazynowania i dystrybucji leków 

oraz artykułów medycznych.
Arvato Supply Chain Solutions w Polsce w dziesięciu lokalizacjach (Poznań, 
Plewiska, Komorniki, Żerniki, Jasin, Stryków, Swędów, Sosnowiec Pieńki, Bło-
nie, Pruszków) zatrudnia ponad 2200 współpracowników.
Obsługujemy renomowane marki zarówno polskie, jak i międzynarodowe. 
Oferujemy pracę w 15 nowoczesnych centrach dystrybucyjnych.

REKRUTACJA
www.jobsearch.com/Arvato_SCM

www.praktykadlalogistyka.pl 
www.modnalogistyka.pl 
www.pieknalogistyka.pl

Stanowiska pracy:
Kliknij tutaj

Obszary praktyk i staży:
Logistyka – praktykadlalogistyka.pl
IT – MocnyStażIT – itmocny.pl 

https://jobsearch.createyourowncareer.com/Arvato_SCM/go/Arvato_SCM-arvato-services-Polska/3945601/?locale=pl_PL&q=&locationsearch=
http://www.praktykadlalogistyka.pl
http://www.modnalogistyka.pl
http://www.pieknalogistyka.pl
https://jobsearch.createyourowncareer.com/Arvato_SCM/go/Arvato_SCM-arvato-services-Polska/3945601/?locale=pl_PL&q=&locationsearch=
http://praktykadlalogistyka.pl
http://itmocny.pl
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ATM S.A. 

Branża: IT, telecom, data center

O firmie: 
W centrach danych Atman utrzymujemy serwery naszych klientów. Zajmujemy się rozwiązaniami B2B 
z zakresu przechowywania, przetwarzania, zabezpieczania i transmisji danych. Zapewniamy infrastruk-
turę pod IT każdej skali. Tworzymy bezpieczne miejsce dla Twoich danych i aplikacji dzięki własnej sieci 
światłowodowej, centrom danych, serwerom i chmurom.

Obszary praktyk i staży:
Systemy Linux, Nadzór i monitorowanie sieci.

Stanowiska pracy:
Młodszy Administrator Systemów Linux, Młodszy Operator Systemów i Sieci

Kluczowe kompetencje:
Praktyczna znajomość administracji systemami Linux (Debian/RedHat), znajomość skryptów (bash/perl/
python), Znajomość narzędzi do orkiestracji/zarządzania konfiguracją (np. Ansible, Salt); wiedza na temat 
zagadnień sieciowych (TCP/IP); przynajmniej podstawowa znajomość technologii i urządzeń używanych 
w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (tj. Ethernet, MPLS, SDH, xWDM); komunikatywna 
znajomość języka angielskiego

REKRUTACJA
Aplikowanie przez formularze aplikacyjne: 

Młodszy Administrator Systemów Linux 

Młodszy Operator Systemów i Sieci 

praca@atman.pl

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=16513cf8a0524b5a94868d1fa7599a11
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d373245204d64075a2db520274a196b5 
mailto:praca@atman.pl
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ATMOTERM SA

Branża: IT, ochrona środowiska, konsulting

O firmie: 
Atmoterm SA istnieje na rynku od 40 lat, współ-
pracując z jednostkami administracji publicznej 
oraz przedsiębiorstwami.
Firma specjalizuje się w projektowaniu i do-
starczaniu systemów informatycznych wspo-
magających zintegrowane zarządzanie danymi 
środowiskowymi. Jest autorem platformy Eko-
strateg – e-usługi ukierunkowanej na połącze-
nie rozwiązań IT z procesami środowiskowymi.
Drugim obszarem specjalizacji są usługi konsul-
tingowe w obszarze ochrony środowiska, m.in. 
w zakresie jakości powietrza, odpadów, gospo-
darki wodno-ściekowej. 
Ponadto, Atmoterm SA uczestniczy w inicjaty-
wie United Nations Global Compact, skupiają-
cej podmioty na rzecz wspierania zrównoważo-
nego rozwoju.

Obszary praktyk i staży:
Dział IT (ukierunkowanie: front-end, back-end).

Kluczowe kompetencje:
• programowanie z wykorzystaniem języka 

JAVA oraz JSE i/lub JEE;
• doświadczenie w pracy z Spring, JPA/Hi-

berbate, REST, Swagger, JUnit;
• znajomość relacyjnych baz danych, środo-

wiska MySQL, MS SQL Server;
• znajomość technicznego j. angielskiego.

Dodatkowe atuty:
• znajomość Apache Wicket, Angular, Apa-

che Maven, jQuery, Java Script, Bootstrap;
• znajomość architektury mikroserwisów, 

środowiska Docker, Jenkins;
• znajomość programowania na serwer apli-

kacji WildFly/Tomcat.

REKRUTACJA

Stanowiska pracy:
Dział IT: Mid Java Developer

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich do-
kumentów aplikacyjnych na nasz adres mailowy podany 
w rubryce „Kontakt w sprawie rekrutacji”. W temacie wia-
domości prosimy o wpisanie: WAT – Imię i Nazwisko.

Wszystkie aktualne oferty pracy, praktyk i staży można 
znaleźć pod linkiem:
www.atmoterm.pl/praca 

Rekrutację prowadzimy hybrydowo (formuła zdalna i sta-
cjonarna).

Etapy rekrutacji:
1. Selekcja dokumentów aplikacyjnych
2. Wstępne rozmowy telefoniczne z wybranymi Kandy-

datami
3. Realizacja krótkiego zadania 
4. Spotkanie bezpośrednie (on-line lub stacjonarnie) 

z udziałem osoby reprezentującej zespół, do którego 
jest prowadzona rekrutacja

5. Wybór Kandydata

tel.: 77 44 11 552, 784 906 737 e-mail: rekrutacja@atmoterm.pl

http://www.atmoterm.pl/praca  
mailto:rekrutacja@atmoterm.pl
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AVL Software and Functions 
GmbH Sp. z o. o.

Branża: Automotive

O firmie: 
AVL is the world’s largest privately-owned com-
pany for the development of powertrains (com-
bustion engines, hybrid systems, and electric 
drive) as well as simulation and test systems for 
passenger cars, trucks and marine engines.

Obszary praktyk i staży:
Automotive Engineering Intern - 
- Student/Trainee (m/f/d)

Kluczowe kompetencje:
• Student of Aerospace, Electrical, Mechanical, 

Electronics or Computer Engineering faculty
• Completion of at least one programming pro-

ject  in any technology (C/C++, Java, C#, PLC, 
Matlab, Simulink) 

• Basic understanding of microcontroller devi-
ces and electronic circuits

• Ability to read and understand electronic 
schematics and logic diagrams (PCB compo-
nents and electrical harness)

• Basic understanding of control systems and 
automotive vehicle systems 

• Experience in using laboratory tools (scope, 
multimeter, soldering iron, power supply)

• Very good English skills, German and Polish 
will be a plus

• Personality is more than anything else!

REKRUTACJA
We publish our current job offers at: 

https://jobs.avl.com/ 
https://www.linkedin.com/company/avl-in-poland

KONTAKT
HR Business Partner: Inga Pykalo, inga.pykalo@avl.com

Stanowiska pracy:
Battery, Controls and Electronics, E-Drive, Ve-
hicle System, Powertrain Engineering, Commer-
cial On-Road, Electrification, Passenger Cars, 
Development Process, Basic Software, EMC 
i Hardware

https://jobs.avl.com/  
https://www.linkedin.com/company/avl-in-poland 
mailto:inga.pykalo@avl.com


13e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

BAKK 

Branża: IT

O firmie:
BAKK Sp. z o.o. jest niedużą firmą informatyczną, oferujemy usługi konsultingu, doradztwa oraz kompletnej 
budowy systemów informatycznych. Zatrudniamy 44 programistów, analityków oraz pracowników HD.
Nasze biuro znajduje się na Bemowie po przekątnej w stosunku do Carrefour.

Obszary praktyk i staży:
Zapraszamy do:
• zespołów programistów
• działu HR

W trakcie praktyk/pracy w BAKK będziesz 
miał/a możliwość rozwoju swojej kariery zawo-
dowej w kierunkach analityka, kierownika pro-
jektów, programisty, testera. Oferujemy także 
liczne atrakcje, szkolenia, spotkania integracyjne.

Kluczowe kompetencje:
Głównie pracujemy wykorzystując C# .NET 
(4.5, VS 2019) oraz ze znajomością SQL Server, 
rzadziej Angular

Stanowiska pracy:
W firmie mamy stanowiska wykorzystujące 
technologie C# i SQL z różnie rozłożonymi ak-
centami.

REKRUTACJA
Oferujemy stanowiska na różnych poziomach 
zaawansowania: praktyki (bezpłatne), staż 
płatny, junior, mid & senior.

Co roku organizujemy praktyki wakacyjne, 
a część osób zostaje z nami na niepełny etat 
także w roku akademickim. 

Osoba kandydująca na dane stanowisko 
przesyła do nas cv, a zwrotnie dostaje krótki 
formularz z pytaniami o stopień znajomości 
programów. Studenci zgłaszający się na prak-
tyki dostają krótkie „zadanie” do rozwiązania. 
Następnie zapraszani są na rozmowę z pro-
gramistą aby omówić warunki współpracy.

Zapraszamy do składania swoich CV 
na adres:
praca@bakk.com

Ewentualne pytania: 
(22) 212 89 30
503 516 816 
506 028 086

mailto:praca@bakk.com
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Bank Pekao S.A.

Branża: bankowość

O firmie:
Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną 
z największych instytucji finansowych w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym 
z trzech największych banków uniwersalnych 
w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją 
rynkową ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln 
klientów detalicznych. Jako wiodący bank kor-
poracyjny w Polsce, obsługuje co drugą korpo-
rację w Polsce. Bank Pekao S.A. jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w Pol-
sce i na arenie międzynarodowej.
Świat współczesnej bankowości zmienia się 
niezwykle dynamicznie i na nowo definiuje 
oczekiwania stawiane instytucjom finanso-
wym. W Bank Pekao S.A. jesteśmy gotowi na te 
zmiany. Dzięki cyfryzacji i przyspieszonej trans-
formacji technologicznej będziemy wykraczać 
poza utarte schematy, dostosowując ofertę do 
zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkow-
ników nowoczesnej bankowości.
Naszą misją jest prosty i bezpieczny świat banko-
wości z zachowaniem najwyższych standardów.

Obszary praktyk i staży:
Już wkrótce więcej szczegółów znajdziesz na 
naszej stronie https://karieranabank.pl/ w Za-
kładce Staże i Praktyki.

Rekrutacja:
1. Złożenie aplikacji
Znajdź interesującą Cię ofertę pracy 
https://karieranabank.pl/ 
i wypełnij formularz aplikacyjny.

2. Spotykamy się obecnie on-line
Jeśli Twoje kompetencje i doświadczenie od-
powiadają profilowi poszukiwanej osoby za-
prosimy Cię na spotkanie.

3. Dostajesz informację zwrotną.
Po upewnieniu się , że Ty i Bank Pekao S.A to 
zgrany duet, witamy Cię w zespole.

Stanowiska pracy:
Informacje o aktualnie prowadzonych rekruta-
cjach znajdziesz na  https://karieranabank.pl/

REKRUTACJA
Informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach znajdziesz 

na naszej stronie https://karieranabank.pl/

Jeśli masz pytania napisz @ na rektrutacja@pekao.com.pl

https://karieranabank.pl/
https://karieranabank.pl/ 
https://karieranabank.pl/
https://karieranabank.pl/ 
mailto:rektrutacja@pekao.com.pl
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Budimex S.A. 

Branża: budownictwo

O firmie:
Bogate doświadczenie, wiedza, umiejętności pracowników, najwyższa jakość realizacji to najważ-
niejsze atuty Budimeksu
Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpozna-
walna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powo-
łano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex.
Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, 
lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stop-
niowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości 
i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.
W naszej działalności kierujemy się koncepcją zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego by odpo-
wiedzialność społeczna przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące 
w Budimeksie. Chcemy również, by CSR stawał się elementem strategii biznesowej firmy.
Od 1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 
2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Silną 
pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez jedną z największych 
firm budowlanych na świecie – hiszpański Ferrovial. Od 2000 roku Hiszpanie są naszym strategicz-
nym inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja 
rynkowa i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną.
Grupa Budimex zatrudnia prawie 8 tys. osób, współpracuje rocznie z 15 tys. kontrahentów i ma 
w portfelu ponad 300 kontraktów budowlanych.

Obszary praktyk i staży
oraz stanowiska pracy:
• budownictwo
• elektronika i elektrotechnika
• mechanika i budowa maszyn
• transport i logistyka
• informatyka
• finanse, ekonomia i zarządzanie

Kluczowe kompetencje:
• zaangażowanie
• chęć nauki i rozwoju
• umiejętność pracy zespołowej

Rekrutacja:
Praktyki: www.akademiabudimex.pl
Wypełnij nasz formularz oraz przejdź grę BXCup.
Praca: www.kariera.budimex.pl
Prześlij CV, następnie Rekruter skontaktuje 
się z Tobą, jeśli spełnisz wymagania. Po roz-
mowie z Rekruterem – gdy Twoja kandyda-
tura będzie odpowiednia, możesz liczyć na 
spotkanie z Przełożonym. Jeśli te etapy prze-
biegną pomyślnie – powitamy Cię w naszym 
Zespole BX. 

Kontakt:
rekrutacja@budimex.pl
praktyki@budimex.pl

http://www.kariera.budimex.pl
mailto:rekrutacja@budimex.pl 
mailto:praktyki@budimex.pl
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Centralny Ośrodek Informatyki 

Branża: IT

O firmie:
Są tacy, dla których przy tworzeniu usług cyfrowych najważniejszy jest człowiek. 
Jest miejsce, gdzie dzięki technologii rozproszone instytucje łączą się w proste 
usługi przyjazne dla obywateli – tak wygląda kod do cyfryzacji. 
W Centralnym Ośrodku Informatyki realizujemy projekty dla Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Jesteśmy unikatowym w skali państwa zespołem liczą-
cym prawie 600 specjalistów. Zatrudniamy Ekspertów IT,
projektujemy e-usługi i zarządzamy Systemem Rejestrów Państwowych, 
w tym Rejestrem Dowodów Osobistych, PESEL i CEPiK. Tworząc usługi do-
stępne dla wszystkich obywateli  stosujemy nowoczesne technologie, narzę-
dzia i metodyki pracy, a przy tym chętnie dzielimy się wiedzą.

Obszary praktyk i staży:
• programowanie –Java, JavaScript
• administracja IT
• bezpieczeństwo IT
• zarządzanie projektami 
• analityka IT
• User Experience 

REKRUTACJA
Aktualne oferty pracy: https://www.coi.gov.pl/kariera#/lista

Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja@coi.gov.pl

https://www.coi.gov.pl/kariera#/lista
mailto:rekrutacja@coi.gov.pl
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COMARCH

Branża: IT

O firmie:
Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie, w której pracownicy 
mają możliwość pracy nad produktem od początku do końca, tj. od analiz i projektowania aż po pro-
gramowanie, testowanie, a na koniec wdrożenie u klienta. Specjalizujemy się w systemach zarządzania 
przedsiębiorstwem ERP, bezpieczeństwem informatycznym, systemach CRM i wsparcia sprzedaży, 
komunikacji elektronicznej oraz Internecie Rzeczy.

Obszary praktyk i staży:
Wakacyjny staż IT  –  studenci co najmniej II roku 
studiów informatycznych, telekomunikacyjnych 
lub pokrewnych.
Praktyki w Comarch – skierowane są  przede 
wszystkim do studentów kierunków ekonomicz-
nych lub administracyjnych.

Kluczowe kompetencje:
Szukasz nowych wyzwań? Jesteś osobą zaanga-
żowaną i chętną do dalszego rozwoju? Szukamy 
właśnie Ciebie! Zależy nam na ludziach, którzy 
wniosą do naszych projektów świeże spojrzenie 
i pomogą nam je udoskonalać.

Rekrutacja:
na bieżąco

Staż IT oraz UX/UI: marzec – kwiecień 2022
kariera.comarch.pl

Kontakt:
praca@comarch.pl

Stanowiska pracy:
Branża IT to nie tylko programiści! Do naszych 
zespołów w Warszawie poszukujemy zarówno 
pasjonatów najnowszych technologii, takich jak 
analitycy, programiści czy konsultanci, jak rów-
nież specjalistów zakresu marketingu, admini-
stracja, handlu czy finansów.

http://kariera.comarch.pl 
mailto:http://praca@comarch.pl


18e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

Cyber Women Community

Branża: cyberbezpieczeństwo

O firmie:
Cyberbezpieczeństwo to przygoda życia nie tyko dla informatyków i umy-
słów ścisłych! Pokażemy Ci jak rozpocząć i rozwijać karierę w cyber!

Dołącz do naszej społeczności, jeśli chcesz:
• znaleźć staże i wymarzoną pracę w cyberbezpieczeństwie,
• poznać nowe technologie,
• uczestniczyć w warsztatach, ciekawych wydarzeniach, programach mentorin-

gowych i dyskusjach,
• poznać inne dziewczyny, które nie boją się nowych wyzwań,
• być częścią młodej prężnej społeczności, która naprawdę działa!

Co miesiąc zapraszamy na webinar z serii „Jak przygotować się do pracy w cyber-
bezpieczeństwie”!

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

https://www.facebook.com/cyberwomencommunity

https://www.linkedin.com/showcase/cyber-women-community/

https://csoc.pl/o-cwc/

https://www.facebook.com/cyberwomencommunity 
https://www.linkedin.com/showcase/cyber-women-community/ 
https://csoc.pl/o-cwc/


19e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

DACPOL Sp. z o.o.

Branża: energoelektronika, elektrotechnika, elektronika, automatyka i energetyka 

O firmie: 
Firma DACPOL Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1992 roku. Zajmuje się działalnością techniczno-
-handlową, doradczą i usługową. Specjalizuje się w kompleksowych dostawach podzespołów do: ener-
goelektroniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i energetyki. 

Atutem firmy jest kilkudziesięcioosobowy profesjonalny zespół inżynierów i techników, posiadają-
cych wieloletnie doświadczenie poparte licznymi wdrożeniami w różnych dziedzinach przemysłu, pod 
okiem których nowi pracownicy będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. 

Szukamy osób zarówno z doświadczeniem, jak i młodych pracowników, którzy chcą zdobywać prak-
tyczną wiedzę z branży. Jesteśmy otwarci na ludzi energicznych i kreatywnych, którzy chętnie podej-
mują wyzwania. Jeżeli chcesz się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia, charakteryzuje Cię zaan-
gażowanie i samodzielność oraz cenisz sobie pracę w zgranym zespole to zapraszamy do współpracy. 
Czekamy właśnie na Ciebie!
Miejsce pracy: Piaseczno k. Warszawy

Stanowiska pracy:
• inżynier ds. techniczno-handlowych, Dział Pomiarów
• specjalista ds. techniczno – handlowych, Dział Podzespołów Czynnych
• specjalista ds. techniczno – handlowych 

w zakresie ochrony EMC oraz układów odprowadzania ciepła
• specjalista ds. techniczno – handlowych  

w zakresie Elektrotechnika Ex/ Atex

Kontakt:
Aplikacje prosimy kierować na maila praca@dacpol.eu z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 
DACPOL Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji”.

Rekrutacja:
Termin aplikacji do 
30 czerwca 2021 roku.

mailto:praca@dacpol.eu
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DACPOL SERVICE Sp. z o.o.

Branża: energoelektronika, elektrotechnika, elektronika, automatyka i energetyka 

O firmie: 
Firma DACPOL SERVICE Sp. z o.o. funkcjonuje 
na rynku przemysłowym od 2003 roku. Zaj-
muje się działalnością: montażową, serwisową, 
projektową, produkcyjną i doradczą. Głównym 
celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów 
technicznych. Atutem DACPOL SERVICE Sp. 
z o. o. jest kilkudziesięcioosobowy profesjonalny 
zespół inżynierów i techników, posiadających 
wieloletnie doświadczenie poparte licznymi 
wdrożeniami w różnych dziedzinach przemysłu. 
W początkowych latach firma koncentrowała 
się przede wszystkim na projektach krajowych. 
Natomiast obecnie w związku z dynamicznym 
rozwojem Spółki świadczy usługi w całej Euro-
pie, jak i na świecie. Jeżeli chcesz się rozwijać 
i zdobywać nowe doświadczenia, charaktery-
zuje Cię zaangażowanie i samodzielność oraz 
cenisz sobie pracę w zgranym zespole to dołącz 
do nas. Czekamy właśnie na Ciebie!
Miejsce pracy: Piaseczno k. Warszawy

Stanowiska pracy:
• LIDER Działu Montażu i Serwisu Urządzeń Energoelektronicznych
• KIEROWNIK Działu Serwisu Urządzeń Energoelektronicznych
• AUTOMATYK - PROGRAMISTA
• ELEKTROMONTER
• INŻYNIER ENERGOELEKTRONIK

Kontakt:
Aplikacje prosimy kierować na maila  
praca@dacpol.eu z dopiskiem: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
firmę DACPOL SERVICE Sp. z o.o. w celu i zakresie 
niezbędnym dla procesu rekrutacji”.

Rekrutacja:
Termin aplikacji do 30 czerwca 2021 roku.

Specjalizuje się w:
• Dystrybucji, naprawach i modernizacjach urzą-

dzeń i wyposażenia do grzejnictwa indukcyjnego;
• Produkcji i regeneracji wzbudników indukcyjnych;
• Projektowaniu i produkcji testerów przemysłowych;
• Projektowaniu i montażu szaf sterowniczych;
• Projektowaniu i wykonywaniu funkcjonalnych 

bloków mocy;
• Serwisie urządzeń techniki napędowej;
• Serwisie urządzeń przemysłowych;
• Remoncie, modernizacji, serwisie, projektowaniu 

oraz integracji linii produkcyjnych oraz maszyn 
przemysłowych;

• Dostawie, instalacji oraz serwisie przemysło-
wych drukarek etykieciarek firmy EIDOS;

• Serwisie zasilaczy wysokonapięciowych NWL 
PowerPlus, a także innych światowych produ-
centów;

• Serwisie zasilaczy wysokonapięciowych w zakre-
sie ich uruchamiania, napraw, konserwacji i prze-
glądów.

mailto:praca@dacpol.eu
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Emitel

Branża: telekomunikacja

O firmie: 
Emitel jest głównym operatorem naziemnej 
infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce 
i liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-
-telewizyjnych oraz usług opartych na nowo-
czesnych systemach łączności bezprzewodo-
wej, uczestniczymy w tworzeniu inteligentnych 
miast i włączamy się w prace nad siecią 5G. Na-
szą siłą jest pełen pasji i zaangażowania Zespół, 
który tworzą wysokiej klasy specjaliści m.in. 
z obszarów: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, 
teleinformatyki, utrzymania i nadzoru sieci.

Więcej o nas na:
www.emitel.pl 
www.twitter.com/emitel_pl 
https://www.linkedin.com/company/emitel

Obszary praktyk i staży:
Chcesz zdobyć pierwsze szlify zawodowe 
w firmie będącej liderem na rynku usług radio-
fonicznych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 
w Polsce? Zapraszamy do Emitel – zdobędziesz tu 
wiedzę i doświadczenie, ucząc się od najlepszych 
specjalistów w branży! Podczas praktyk dowiesz 
się, na czym polega nasza działalność, zgłębisz 
tajniki technologii radiodyfuzyjnych i teletrans-
misyjnych oraz zapoznasz się z systemami i urzą-
dzeniami radiokomunikacyjnymi działającymi 
w sieci Emitel.
Nabór na praktyki prowadzimy w trybie ciągłym. 
W związku z pandemią aktualnie praktyki w CZS 
w Krakowie i Warszawie realizujemy w formie 
zdalnej.
W naszej ofercie są również płatne staże:
• Stażysta ds. Utrzymania Sieci i Systemów 
• Stażysta ds. Nadzoru Sieci 
• Stażysta ds. Rozwoju Usług Teleinformatycz-

nych

Kluczowe kompetencje:
Telekomunikacja, teleinformatyka, teletrans-
misja, radiodyfuzja, energetyka, projektowanie 
i utrzymanie sieci, systemy i sieci multimedialne, 
zarządzanie projektami inwestycyjnymi.

REKRUTACJA
Nasze oferty pracy znajdziesz na naszej stronie www.emitel.pl 

oraz na portalu pracuj.pl

Jeśli aktualnie nie mamy oferty dla Ciebie, dołącz do naszej 
bazy kandydatów.

e-mail: rekrutacja@emitel.pl

Stanowiska pracy:
Nasze oferty pracy znajdziesz na naszej stronie 
www.emitel.pl oraz na portalu pracuj.pl

http://www.emitel.pl  
http://www.twitter.com/emitel_pl  
https://www.linkedin.com/company/emitel
http://www.emitel.pl
http://pracuj.pl
mailto:rekrutacja@emitel.pl
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FAURECIA AUTOMOTIVE 
POLSKA S.A.

Branża: automotive/motoryzacyjna

O firmie: 
Nasza specjalność to:
projektowanie i produkcja elementów wyposa-
żenia samochodowego w czterech kluczowych 
dziedzinach: technologiach kontroli emisji spa-
lin, fotelach samochodowych, wnętrzach samo-
chodowych, rozwiązaniach IT.
Jak to robimy?
Działamy w 37 krajach, gdzie liczba zakładów 
produkcyjnych osiągnęła już okrągłe 300! 
Z dumą chwalimy się także 35 ośrodkami ba-
dawczo-rozwojowymi i załogą blisko 120 tysię-
cy Faurecian.
W Polsce rozwinęliśmy 10 fabryk. W Grójcu, 
Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Wałbrzychu 
i Jelczu-Laskowicach.
Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze: Centrum 
Badawczo-Rozwojowe, Finansowe Centrum 
Usług Wspólnych, Platformę Transportowo-Lo-
gistyczną, Centrum Wsparcia IT.

Obszary praktyk i staży:
Oferujemy program stażowy – FABRYKA MŁO-
DYCH TALENTÓW w obszarach:
• R&D (Research & Development)
• produkcja
• technologia Produkcyjna
• finanse
• księgowość
• HR 
• sprzedaż
• transport

Kluczowe kompetencje:
• język angielski na poziomie komunikatywnym
• duża motywacja i chęć do nauki i rozwoju
• znajomość programów MS Office
• dużo pomysłów na nieszablonowe działania 

oraz więcej energii niż rajdowiec w trakcie 
wyścigów!

Stanowiska pracy:
• Młodszy Inżynier Procesu
• Junior Designer
• Młodszy Koordynator Projektów
• Młodszy Specjalista w dziale Complete Seat 

w centrum R&D
• Młodszy Specjalista ds. BHP
• Młodszy Specjalista ds. Logistyki
• Młodszy Planista ds. Transportu
• Młodszy Specjalista ds. Pomiarów 3D w cen-

trum R&D
• Junior Production Quality Engineer
• Junior Method Engineer
• Młodszy Inżynier w dziale Jakości
• Młodszy Inżynier w dziale Utrzymania Ruchu
• Młodszy Inżynier MES
• Młodszy Inżynier Procesu
• Młodszy Inżynier w dziale Technologii – Inży-

nieria Procesu Montażu
• Młodszy Inżynier w dziale Technologii - Inży-

nieria Procesu Spawania Laserowego

Rekrutacja:
Sposób aplikowania:
https://karierafaurecia.pl/jobs
https://www.pracuj.pl/praca/faurecia

Rekrutacja krok po kroku:
https://karierafaurecia.pl/internship

Kontakt:
kariera@faurecia.com

https://karierafaurecia.pl/jobs 
https://www.pracuj.pl/praca/faurecia;en?rd=30
https://karierafaurecia.pl/internship 
mailto:kariera@faurecia.com
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Finally

Branża: IT

O firmie:
FINALLY is a team of IT professionals based in Poland delivering projects all across the globe. Using Sale-
sforce platform, the most innovative technology of the last decade, we bring companies and customers 
together.
Join us to experience how technology meets business and become a crucial part of the ongoing 4th Indu-
strial Revolution. Learn more at Salesforce.com and finally.global.

Obszary praktyk i staży:
IT Consulting, Development, Project Management

Kluczowe kompetencje:
If you are:
• Creative and willing to learn
• Available minimum 24 hours per week (3/5)
• Student of the last years of computer scien-

ce/business studies/management
And have:
• great communication skills
• strong verbal and written skills in English

Feel free to contact us and send your applica-
tion! We will be happy to get in touch with you.

What can we offer?
• non-corporate, relaxed work atmosphere
• flexible working hours and form of employment
• remote work
• trainings and certifications
• fast track development

talent@finally.global

Apply now!

Send your CV and
favourite .gif to

to learn and
hungry for new
challenges

with a positive
attitude

independent,
and dedicated

really freakin'
talented

or still in your
IV/V year of
computer science
or business
studies

eager a team playercreativetalented freshly graduaded

#1 If you are

#2 and have

#3 better yet

know what BPMN is
and how to use it

gained some experience
with IT/Agile or
Salesforce projects

non-corporate,
relaxed work
atmosphere

trainings and
certifications

flexible working
hours and form
of employment

fast track
development

freshly brewed
hipster coffee

your favourite
snacks

multisport card fun & games

happy hours extra gearchillout zone

best quality
yerba mate

#4 you'll get the chance to

3

2

1
join a young and quickly
growing team of professionals,
with a sparkle of experienced
mentors

work in an international
environment as well as
Poland-based projects

learn and get hands on
experience with the #1 cloud
platform – Salesforce!

5

4
learn how to analyze customer
needs, prepare & present
custom demos, prepare project
documentation and many more

support Sales development team
in creating and maintaining
relationships with our
customers

6
spread your wings and choose
your own career path

#5 and we'll guarantee
analytical skills
to brag about

tendency to see
processes EVERYWHERE

no problems with
pitching ideas &

explaining them to others

brainstorming
superpowers

m
an
y
of
fi
ce
p
er
ks

We're looking
for a perfect
fit!

Take up the challenge
and become a
Business Consultant

Stanowiska pracy:
• Junior Business Consultant
• Junior Salesforce Developer
• Junior PM

Rekrutacja:
Send your CV to: 
natalia.jakubczak@finally.global
+48 736 064 882

mailto:natalia.jakubczak@finally.global 
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Freeport Metrics  
Sp. z o.o.

Branża: information technology and services

O firmie:  
Freeport Metrics is an American-Polish softwa-
re house founded in 2009. We partner with 
our clients to help them out creating digital 
products, so they can provide their services on 
a large scale to the market. 
We consult our clients in a full spectrum - we 
assess the market needs, validate the idea and 
market conditions, we apply user-focused di-
scovery, definition and design along with tech-
nical recommendations. We finally implement 
and help launch the product to the market.  We 
work with agile methodologies, latest software 
development technologies and frameworks 
and proven UX Design techniques. 
We combine remarkable talent with technical 
skills, assemble teams that approach each 
project holistically. Our international team of 
specialists combines skills in Business Analysis, 
UX Design, Software architecture and deve-
lopment and QA, as evidenced by a long list of 
successful product and services launches on 
the US market.

Obszary praktyk i staży:
If you are a young, less experienced but passiona-
te software development enthusiast looking for 
an internship or a junior position look no further! 
At Freeport Metrics you will get a 3-month paid 
internship, which will help you develop in your 
field of choice. If you are a positive, ambitious and 
reliable individual prepared to take on the chal-
lenge you are more than welcomed. Explore our 
internship opportunities: 
freeportmetrics.com/careers

Kluczowe kompetencje:
• to be an independent quick learner
• strong verbal and written communication 

skills in Polish and English (a must)
• strong initiative and problem-solving skills
• a superior personal character and work ethic
• available at least 4 days a week

Stanowiska pracy:
We are recruiting specialists such as:
• software developers
• UX/UI designers
• quality assurance specialists
• project managers
• business analysts

Rekrutacja:
In order to check our open positions and apply, 
please head over to 
freeportmetrics.com/careers 

Our recruitment process consists of 3 parts:
• CV review
• phone interview
• online interviews

Kontakt:
careers@freeportmetrics.com  
tel. 501 557 410

http://freeportmetrics.com/careers
http://freeportmetrics.com/careers
mailto:careers@freeportmetrics.com   


25e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

GEO-KAT Sp. z o.o.

Branża: budowlana

O firmie: 
GEO-KAT to polska firma istniejąca od 2003 roku. Przez lata wyspecjalizował się, przede wszystkim, 
w obszarze instalacji niskoprądowych ale z powodzeniem zajmujemy się także: systemami automa-
tyki budynkowej i BMS, instalacjami elektrycznymi, telekomunikacją, dystrybucją rozwiązań oraz 
świadczeniem usług konserwacyjno-serwisowych dla budynków różnego przeznaczenia. Zajmujemy 
się również projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności 
energetycznej. Nasza branżowa wyjątkowość polega na tym, że realizujemy pełen wachlarz usług, 
począwszy od projektowania, poprzez montaż i wykonawstwo sieci, konsultacje oraz serwis i kon-
serwację instalacji. Przez lata rzetelnej pracy na najwyższym poziomie zdobyliśmy uznanie środowi-
ska budowlanego i opinię nowoczesnej i godnej zaufania firmy. Do naszych sukcesów należy udział 
w większości prestiżowych realizacji na terenie całego kraju. Od samego początku istnienia firmy, 
angażujemy się w projekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, dzięki czemu udało 
nam się zbudować silną pozycję na rynku, jako eksperta od trudnych przedsięwzięć. Jako firma z wie-
loletnim doświadczeniem na rynku, dbamy o dobry wizerunek i interesy każdego Klienta, dla którego 
nasze fachowe doradztwo oraz terminowa, rzetelna i sprawna obsługa powierzonych zadań stanowią 
solidne podstawy partnerskiej współpracy.

Obszary praktyk i staży:
Studentom WAT oferujemy praktyki w naszym 
Zespole Projektowym w biurze w Warszawie, 
chętne osoby będą miały także możliwość zapo-
znania z pracą na budowie – w aktualnie realizo-
wanych przez nas obiektach. Obszar obejmuje 
systemy niskoprądowe, instalacje elektryczne, 
automatykę budynkową.

Kluczowe kompetencje:
Znajomość oprogramowania typu AutoCAD, 
MS Office, obsługa komputera, znajomość sys-
temów niskoprądowych, elektrycznych.

REKRUTACJA
Zainteresowane osoby proszone są o aplikowanie do nas za 

pośrednictwem strony https://kariera.wat.edu.pl/oferta/geo-
-kat-sp-z-o-o-warszawa-27-asystent-projektanta/ 

Numer telefonu do osoby kontaktowej po stronie GEO-KAT odpowie-
dzialnej za rekrutację: Joanna Wróbel 507 725 770

Stanowiska pracy:
Aktualnie do naszego Zespołu Projektowego 
poszukujemy Asystentów z podstawową znajo-
mością systemów niskoprądowych / elektrycz-
nych.

https://kariera.wat.edu.pl/oferta/geo-kat-sp-z-o-o-warszawa-27-asystent-projektanta/
https://kariera.wat.edu.pl/oferta/geo-kat-sp-z-o-o-warszawa-27-asystent-projektanta/
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Geo-System Sp. z o.o.

Branża: geoinformatyczna

O firmie:
Firma istnieje od 1990 roku i od samego początku zajmuje się tworzeniem oprogramowania z zakresu sys-
temów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyj-
nej i kartograficznej, urzędów miast i gmin, zakładów przemysłowych oraz wykonawców geodezyjnych. 
Do podstawowych produktów firmy należy System Informacji o Terenie GEO-MAP, oprogramowanie 
do tworzenia portali mapowych e-mapa oraz wiele innych systemów z zakresu danych przestrzennych.
Od 2007 roku wraz z popularyzacją i rozwojem usług WMS uruchomiliśmy szereg serwisów publiku-
jących aktualne dane ewidencyjne z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie 
serwisy zostały włączone do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i jako węzły powiatowe 
wykorzystane w serwisie geoportal.gov.pl. Serwisy te oraz szereg innych można zobaczyć w mapowym 
serwisie polska.e-mapa.net.

Obszary praktyk i staży:
Przedmiotem praktyk i staży są zazwyczaj bieżą-
ce prace związane z tworzeniem serwisów i zbio-
rów danych dla gmin.

Kluczowe kompetencje:
Umiejętność pracy w zespole, łatwość przyswa-
jania nowych informacji, komunikatywność.

Stanowiska pracy:
praktykant wykonujący czynności z zakresu ob-
szaru praktyk

Rekrutacja:
Indywidualna poprzez przesłanie aplikacji 
wraz z CV na adres mail: 
geo-system@geo-system.com.pl. 

Oferty rekrutacji publikowane są w miarę po-
trzeb najczęściej na adresy e-mail stowarzy-
szeń studenckich poszczególnych uczelni lub 
indywidualne adresy e-mail roczników.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa
tel./fax (0-22) 847-35-80
geo-system@geo-system.com.pl

http://geoportal.gov.pl
http://polska.e-mapa.net
mailto:geo-system@geo-system.com.pl.  
mailto:geo-system@geo-system.com.pl 
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Grupa Kapitałowa  
F.B.I. TASBUD 

Branża: budownictwo – generalne wykonawstwo, budownictwo eksportowe, prefabrykacja 
modułów i elementów żelbetowych

O firmie: 
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD z wyłącznie polskim kapitałem o charakterze międzynarodowym 
i ponad 35-letnim doświadczeniem działa jako Generalny Wykonawca w kraju i na świecie (m.in. w Eu-
ropie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie), oferując wznoszenie obiektów budowalnych w systemie 
Design & Build, Build oraz Design, realizując inwestycje zarówno z sektora prywatnego jak i Zamó-
wień Publicznych. Grupa mocno rozwinęła swoją działalność również na terenie Skandynawii, gdzie 
w skład Grupy Kapitałowej wchodzi spółka zależna „córka”, która jest spółką prawa szwedzkiego TAS-
BUD SVERIGE AB.
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD potrafi skutecznie łączyć sektory nauki i biznesu. 
W strukturach Grupy od wielu lat funkcjonuje Pion Naukowo – Badawczy, który z sukcesami współ-
pracuje z innymi Pionami, dzięki czemu Grupa ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań 
oraz zdobyte patenty klasy A, tworzące między innymi system zintegrowanego budownictwa energo-
oszczędnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Spółka odnosi również sukcesy w zakresie 
analizy i zastosowania sztucznej inteligencji w budownictwie. 
Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiada w zasobach własną proekologiczną fabrykę modułów i pre-
fabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej, co stawia ją w pozycji lidera na rynku.

Obszary praktyk i staży:
Praktyki i staże w Polsce oraz za granicą dla 
studentów kierunków Budownictwo oraz Bu-
downictwo Zrównoważone, a także Logisty-
ka, Elektronika.

Kluczowe kompetencje:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (min. inżynier)
• umiejętność zarządzania projektami będzie do-

datkowym atutem
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

(w szczególności MS Excel, MS Word, MS Project)
• dobra znajomość programu AutoCad
• umiejętność negocjowania
• umiejętność współpracy z ludźmi
• zaangażowanie, systematyczność, sumienność, 

punktualność, odpowiedzialność, kreatywność

Stanowiska pracy:
• inżynier budowy
• inżynier projektu 
• inżynier budowy na rynek szwedzki
• inżynier budowy ds. elektrycznych
• inżynier budowy ds. sanitarnych
• specjalista ds. logistyki i zaopatrzenia
• specjalista ds. przygotowania produkcji

Rekrutacja:
Aktualne rekrutacje dostępne są na stronie in-
ternetowej www.fbitasbud.pl w zakładce Ka-
riera, a także na portalu https://pracodawcy.
pracuj.pl/f-b-i-tasbud-s-a,3554 

Oferty pracy:
rekrutacja@fbitasbud.pl 

Staże i praktyki:
praktyki@fbitasbud.pl

http://www.fbitasbud.pl
https://pracodawcy.pracuj.pl/f-b-i-tasbud-s-a,3554 
https://pracodawcy.pracuj.pl/f-b-i-tasbud-s-a,3554 
http://kariera.comarch.pl 
mailto:rekrutacja@fbitasbud.pl  
mailto:praktyki@fbitasbud.pl


28e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

ITDS Polska Sp. z o.o.

Branża: konsulting IT

O firmie:
ITDS to firma działająca na polskim rynku od 2015 roku, z siedzibą 
w Holandii od 1998. Zajmuje się konsultingiem IT, współpracując z naj-
większymi instytucjami z sektora finansowego.

Kluczowe kompetencje:
Znajomość języka angielskiego plus doświadczenie w pracy IT ade-
kwatne dla danego stanowiska.

Stanowiska pracy:
https://itds.pl/vacancy/
Poszukujemy developerów, programistów, devops, analityków bizne-
sowych, project managerów.

Rekrutacja:
CV w języku angielskim wysłane na adres hr@itds.pl. Prowadzimy 
wiele projektów dla różnych klientów w tym samym czasie. Jeśli 
w danym momencie nie będziemy mieć odpowiedniej oferty, zacho-
wamy CV na póżniej.

Kontakt:
Złota 59, 00-120 Warszawa
karolina.kucinska@itds.pl
tel.: 787 021 164

https://itds.pl/vacancy/ 
mailto:karolina.kucinska@itds.pl 
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KATCON Polska Sp. z o.o.

Branża: firma produkcyjna z branży Automotive

O firmie: 
Katcon Polska, jeden z kilkunastu oddziałów 
meksykańskiej firmy Katcon Global na świecie, 
to międzynarodowy dostawca innowacyjnych 
rozwiązań dla branży motoryzacyjnej i branży 
maszyn roboczych. Od ponad 10 lat, naszym 
klientom – globalnym markom z rynku auto-
motive oferujemy projektowanie, rozwój tech-
nologii i produkcję elementów oraz komplet-
nych systemów wydechowych. Zapewniamy 
nowoczesne rozwiązania oraz wysoką jakość 
produkcji. W ciągu ostatnich lat Katcon stał się 
zdobywcą na polu swojej konkurencji. Zakład 
w Błoniu k. Warszawy doświadcza ciągłego 
wzrostu i osiąga wyznaczone cele strategiczne 
i finansowe. Obecnie Katcon Polska angażuje 
się w wiele innowacyjnych projektów. Spółka 
jest m.in. liderem konsorcjum naukowego, któ-
re wspólnie z Politechniką Warszawską pracuje 
nad zaawansowanym układem wydechowym 
do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów.

Obszary praktyk i staży:
Aby dowiedzieć się o możliwości odbycia staży 
lub praktyk, skontaktuj się z działem HR Katcon 
Polska pod adresem: rekrutacja@katcon.com 
Do każdej aplikacji podchodzimy indywidualnie.

Szukamy osób, które są zmotywowane do roz-
wijania swoich umiejętności i wiedzy. Jeste-
śmy elastyczni, jeśli chodzi o doświadczenie 
i wykształcenie kandydatów. Studiując dzien-
nie, mogą z nami pracować ok. 20 godzin w ty-
godniu, a zaocznie nawet ok. 40. 

Zachęcamy do aplikacji osoby bez doświad-
czenia, które chciałyby rozwijać się w między-
narodowej firmie.

Kluczowe kompetencje:
• znajomość języka angielskiego
• wiedza kierunkowa, uzależniona od działu

Stanowiska pracy:
• R&D
• process engineering
• quality
• maintenance 

Rekrutacja:
Wszystkie aktualne oferty pracy znajdziesz 
na Pracuj.pl  Oferty pracy – Pracuj.pl
Praca.pl Praca katcon polska - oferty pracy - 
Praca.pl

Jeśli chciałbyś pracować w naszej firmie, mo-
żesz aplikować także bez ogłoszenia, wysyła-
jąc CV na adres rekrutacja@katcon.com

mailto:rekrutacja@katcon.com
mailto:https://www.pracuj.pl/praca/katcon%20polska%20sp.%20z%20o.o.%3Ben%3Frd%3D30?subject=
mailto:https://www.praca.pl/s-katcon%2Cpolska.html%3Fp%3Dkatcon%2Bpolska?subject=
mailto:https://www.praca.pl/s-katcon%2Cpolska.html%3Fp%3Dkatcon%2Bpolska?subject=
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Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Branża: Retail/DIY - Do It Yourself

O firmie:
Leroy Merlin jest jednym z liderów na rynku 
dystrybucji materiałów budowlanych oraz ar-
tykułów wyposażenia domów i ogrodów. Je-
steśmy obecni w 15 krajach na 4 kontynentach. 
Należymy do przedsiębiorstwa ADEO. Leroy 
Merlin Polska to ponad 12 000 pracowników. 
Wspólnie tworzymy unikalne rozwiązania dla 
klientów w 68 sklepach. W 2012 roku powołali-
śmy do życia Fundację Leroy Merlin. Od sierpnia 
2016 r. z dumą wspieramy Reprezentację Polski 
w piłce nożnej jako Oficjalny Sponsor. Dołącz do 
nas! Aplikuj na: www.kariera.leroymerlin.pl

Obszary praktyk i staży:
Program Stażowy w Dyrekcji Łańcucha Do-
staw. Stażyści mogą rozwijać się w następują-
cych obszarach:
• planowanie
• logistyka sklepowa
• logistyka centralna
• transport/współpraca z dostawcami
• analityka łańcucha dostaw

Stanowiska pracy:
Poszukujemy pracowników w następujących za-
wodach: doradca klienta, kasjer, logistyk oraz na 
stanowiska specjalistyczne w Centrali w obszarze:
• finansów
• marketingu
• łańcucha dostaw
• zakupów
• IT
• zasobów ludzkich

Rekrutacja:
Procesy rekrutacyjne są prowadzone online. 
Więcej informacji można znaleźć na naszej 
stronie kariera: 
https://www.kariera.leroymerlin.pl/

Kontakt:
Dział Rekrutacji:
rekrutacja@leroymerlin.pl

http://www.kariera.leroymerlin.pl
https://www.kariera.leroymerlin.pl/
mailto:rekrutacja@leroymerlin.pl
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Mały Inżynier

Branża: edukacyjna

O firmie:  
Zajmujemy się prowadzeniem warsztatów 
edukacyjnych, półkolonii i urodzin dla dzieci 
w wieku 5-15 lat, m.in. z programowania, robo-
tyki, eksperymentów i elektroniki.

Obszary praktyk i staży:
Obszar praktyk i staży do ustalenia, jesteśmy 
otwarci na propozycje.

Stanowiska pracy:
Instruktor zajęć edukacyjnych dla dzieci, anima-
tor, koordynator projektów edukacyjnych.

Rekrutacja:
Prosimy o przesyłanie CV na adres: 
warszawa@malyinzynier.pl 
z dopiskiem „Praca - Mały Inżynier” lub przez 
formularz kontaktowy znajdujący się na stro-
nie: www.malyinzynier.pl/praca.  Skontaktu-
jemy się z wybranymi osobami w celu ustale-
nia rozmowy rekrutacyjnej. 
Na chwilę obecną możliwa jest m.in. współ-
praca w ciągu półkolonii letnich z możliwością 
przedłużenia na okres roku szkolnego.

Kontakt:
W przypadku pytań odnośnie rekrutacji prosi-
my o kontakt: 
warszawa@malyinzynier.pl 
tel. 732 717 311

Kluczowe kompetencje:
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, głowa 
pełna pomysłów, znajomość języków progra-
mowania lub chęć nauczenia się ich, dodat-
kowym atutem jest doświadczenie w pracy 
z dziećmi (np. działalność harcerska) i posiada-
nie czynnego prawo jazdy kat. B 

mailto:warszawa@malyinzynier.pl  
mailto:warszawa@malyinzynier.pl  
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Match-Trade Technologies  
sp. z o.o.

Branża: Fintech/ technologie finansowe

O firmie: 
Match-Trade Technologies to firma IT działająca 
w branży Fintech. Specjalizujemy się w systemach 
transakcyjnych dla rynku Forex, kontraktów CFD 
oraz akcji, a także kryptowalut. Dążymy do tego 
aby stworzyć własne środowisko technologiczne. 
Chcemy oferować naszym klientom kompleksową 
ofertę produktów IT, które będą płynnie współ-
działały w ramach naszego systemu.
W 2020 wydaliśmy własną platformę transakcyj-
ną, którą Brokerzy udostępniają klientom deta-
licznym. Platforma Match-Trader jest zarządzana 
poprzez naszą dedykowaną aplikację CRM zinte-
growaną z naszym autorskim procesorem płatno-
ści. Brokerzy finansowi oraz dostawcy płynności 
mogą również skorzystać z naszego systemu ana-
litycznego do zarządzania ryzykiem.
W ciągu 8 lat działalności udało nam się pozyskać 
ponad 150 klientów instytucjonalnych. Obecnie 
firma zatrudnia w Polsce ponad 50 osób, ale zainte-
resowanie naszymi produktami systematycznie ro-
śnie, dlatego aktywnie powiększamy nasz zespół.

Obszary praktyk i staży:
Nie prowadzimy dedykowanych programów 
praktyk i staży, jednak chętnie zatrudniamy oso-
by studiujące oraz będące na początku swojej 
ścieżki kariery. 

Stanowiska pracy:
W naszej firmie wyróżniamy główne działy: IT, 
Broker Support, Market Maker, Sales, Marketing.

Kluczowe kompetencje:
Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim:
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 
• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office 

(w szczególności Excel)
• Podstawowej znajomości rynków finansowych
• Zaradności, chęci do nauki i pozytywnego na-

stawienia

Rekrutacja:
Rekrutacja w Match-Trade Technologies 
składa się z 4 kroków:
1. Wyślij nam swoje cv poprzez formularz 

na naszej stronie praca.match-trade.com 
w zakładce Oferty pracy.

2. Porozmawiajmy – krótka rozmowa online, 
która pozwoli nam poznać kandydata.

3. Spotkajmy się – zweryfikujemy wiedzę 
oraz doświadczenie niezbędne do pracy 
na danym stanowisku.

4. Informacja zwrotna – bez względu na de-
cyzję, każdy kandydat otrzyma informację 
zwrotną dotyczącą przebiegu rekrutacji.

Kontakt:
Zapraszamy do składania aplikacji poprzez formu-
larz znajdujący się na naszej stronie praca.match-
-trade.com w zakładce Oferty pracy lub bezpo-
średnio na adres mailowy hr@match-trade.com.

http://praca.match-trade.com
http://praca.match-trade.com
mailto:hr@match-trade.com


33e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

MET-EUROSYSTEM Sp. z o.o. 

Branża: produkcja elementów metalowych dla przemy-
słu kolejowego 

O firmie:
Jesteśmy firmą produkcyjno-usługową, zajmującą się pla-
styczną obróbką blach, rur i profili, zgodnie z zamówienia-
mi naszych Klientów. Specjalizujemy się w realizacji zleceń 
dla czołowych producentów taboru kolejowego i posiada-
my liczne certyfikaty jakościowe, potwierdzające naszą 
umiejętność pracy w tej branży. Więcej o nas.

Obszary praktyk i staży:
Działy:
• Programowania CNC (lasery) 
• Technologiczno-Wdrożeniowy  

(wyceny i wdrażanie elementów do produkcji) 
• Kontroli Jakości 
• Produkcji (lasery, prasy, ślusarnia, spawalnia, 

montaż, obróbka skrawaniem) 
• Logistyki i Magazynów 
• Handlowy

Kluczowe kompetencje:
• zaangażowanie
• odpowiedzialność
• mile widziana znajomość rysunku technicznego
• znajomość zagadnień technicznych (branża 

metalowa; technologie spawania, obróbki 
metali, cięcia, gięcia, obróbki skrawaniem itp.).

Rekrutacja:
Informacje o wszystkich aktualnych rekruta-
cjach dostępne są na stronie 
www.met-eurosystem.com 
w zakładce „Kariera”.

W przypadku zainteresowania stażem lub 
praktykami prosimy o przesyłanie CV bezpo-
średnio na adres : 
praca@met-eurosystem.com , 
w tytule wpisując „praktyki/staż” 

https://www.youtube.com/watch?v=fI0Mwz1w8Kw 
http://www.met-eurosystem.com 
mailto:mailto:praca%40met-eurosystem.com?subject=
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Narodowe Centrum  
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

Branża: inżynieria oprogramowania, systemy informatyczne, cyberbezpieczeństwo, elektronika, 
telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka, eksploracja danych, 
matematyka i kryptologia, zarządzanie informacją, analiza danych, zarządzanie projektami 
i wsparcie eksploatacji IT

O firmie: 
NCBC to jednostka ekspercka MON, która za-
pewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne ca-
łego resortu. Centrum odpowiada za kluczowe 
obszary związane z kryptologią, cyberbezpie-
czeństwem oraz budową i eksploatacją syste-
mów IT. 
NCBC pełni także funkcję CISIRT MON (Zespo-
łu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego) oraz jest odpowiedzialne za 
utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
NCBC prowadzi też działalność naukowo-edu-
kacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową 
i opiniodawczą. Eksperci Centrum opracowują 
nowoczesne metody wykrywania incydentów 
w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do 
ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają 
też własne metody i urządzenia kryptograficz-
ne. Praca w NCBC daje możliwość działania 
z najlepszymi ekspertami i na najnowocześniej-
szym sprzęcie. Pracownicy NCBC biorą udział 
w największych krajowych i zagranicznych ćwi-
czeniach i konkursach programowania, zdoby-
wając czołowe  miejsca. 
NCBC to #cyfroweSERCEarmii!

Obszary praktyk:
cyberbezpieczeństwo, kryptologia, IT 

Kluczowe kompetencje:
• analiza i projektowanie rozwiązań
• programowanie frontend
• programowanie backend
• programowanie full stack
• programowanie na platformy mobilne
• administrowanie infrastrukturą serwerową
• administrowanie infrastrukturą sieciową
• bezpieczeństwo
• Data Science
• testowanie

Stanowiska pracy:
specjaliści z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa, 
kryptologii, elektroniki, automatyki

Rekrutacja:
https://www.cyber.mil.pl/
rekrutacja@cyber.mil.pl

Kontakt:
https://ncbc.wp.mil.pl/pl/
ncbc.rekrutacja@ron.mil.pl

Infolinia rekrutacyjna czynna w dni robocze  
w godz. 8.00-20.00:
509 677 777

https://www.cyber.mil.pl/
mailto:rekrutacja@cyber.mil.pl 
https://ncbc.wp.mil.pl/pl/
mailto:ncbc.rekrutacja@ron.mil.pl
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NetWorkS! Sp. z o.o. 

Branża: telekomunikacja, IT

O firmie: 
Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą sią planowaniem, budową i obsługą współ-
działających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, 
zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie 
i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości. Naszym pra-
cownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz 
rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło 
Inwestor w Kapitał Ludzki.

Obszary praktyk i staży:
Zarówno płatne staże jak i bezpłatne praktyki - wszystkie obszary działalności firmy.

Stanowiska pracy:
Stanowisko praktykanta i stażysty.

Kluczowe kompetencje:
Kompetencje specjalistyczne na poziomie studenckim, kompetencje ogólne: otwartość, proaktywność, in-
nowacyjność, zaangażowanie.

Rekrutacja:
Aplikowanie cały rok, ze szczególnym naciskiem w okresie maj-czerwiec w związku z okresem wakacji.
Aplikowanie odbywa się poprzez dedykowany link Formularz aplikacyjny | NetWorkS!

https://www.networks.pl/formularz-aplikacyjny/?appname=Sta%C5%BCysta/Praktykant%20W%20NetWorkS!&appref=39/AS/N/2021#formularz-aplikacyjny
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PGNiG TERMIKA SA

Branża: energetyka

O firmie: 
PGNiG TERMIKA to firma energetyczna należą-
ca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Jest wiodącym 
producentem ciepła i energii elektrycznej w wy-
sokosprawnej kogeneracji w Polsce. Zarządza 
m.in. największą w Unii Europejskiej elektrocie-
płownią Siekierki. Razem ze spółkami zależnymi 
tworzy Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA, 
która wytwarza 11% produkowanego w Polsce 
ciepła sieciowego – do ponad 40  miejscowości 
(w tym aglomeracji warszawskiej i Górnego Ślą-
ska) oraz 2% energii elektrycznej dla krajowego 
systemu elektroenergetycznego. 

Siła naszej firmy oparta jest na czterech warto-
ściach, które wyznaczają standard naszej pra-
cy: odpowiedzialności, wiarygodności, jakości 
i partnerstwie. Najcenniejszym kapitałem na-
szej Spółki są jej Pracownicy. Zapewniamy im 
stabilne warunki zatrudnienia oraz dopasowa-
ne szkolenia, podnoszące kwalifikacje i zapew-
niające rozwój zawodowy. Oferujemy przede 
wszystkim ciekawe, ambitne projekty i codzien-
ną współpracę z najlepszymi profesjonalistami 
w sektorze ciepłownictwa. To dlatego warto 
z nami pracować. Wspólnie tworzymy energe-
tyczne miejsce pracy!

Obszary praktyk i staży:
Stanowiska biurowe i produkcyjne:
• Biuro Zarządzania Środowiskiem
• Departament Współpracy Instytucjonalnej, 

Innowacji i Zarządzania Projektami
• Wydział Wytwarzania
• Wydział Zarządzania Portfelem

Kluczowe kompetencje:
Chęć do nauki i zdobywania doświadczenia za-
wodowego.

Stanowiska pracy:
Więcej informacji na naszej stronie: 
termika.pgnig.pl/kariera

Rekrutacja:
Więcej informacji na naszej stronie: 
termika.pgnig.pl/kariera

Kontakt:
Katarzyna Sosnowska
tel. 798 013 312
katarzyna.sosnowska@termika.pgnig.pl

http://termika.pgnig.pl/kariera
http://termika.pgnig.pl/kariera
mailto:katarzyna.sosnowska@termika.pgnig.pl
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PIT-RADWAR S.A. 

Branża: obronna, militarna

O firmie: 
Jesteśmy jednym z czołowych dostawców 
uzbrojenia i urządzeń z zakresu elektroniki pro-
fesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przez kilkadziesiąt lat prac w obszarze 
obronności rozwinęliśmy szereg kompeten-
cji związanych z tworzeniem kompleksowych 
systemów obrony powietrznej. Składają się na 
nie możliwości opracowania, produkcji i ser-
wisu zarówno poszczególnych komponentów 
sprzętowych z dziedzin: radiolokacji, radioelek-
tronicznych systemów rozpoznania, systemów 
automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz 
systemów uzbrojenia, jak i możliwości ich inte-
gracji w ramach systemów narodowych, a także 
sojuszniczych.

Obszary praktyk i staży:
www.pitradwar.com/kariera#studentPractices

Kluczowe kompetencje:
• znajomość dobrych praktyk inżynierskich,
• znajomość dobrych praktyk programi-

stycznych,
• stała chęć nauki i poszerzania swoich umie-

jętności, 
• inicjatywa i otwartość na nowe rozwiązania 

w dziedzinie oprogramowania, elektroniki i IT,
• własne pomysły i proaktywne nastawienie,
• zdolności komunikacyjne oraz umiejętność 

pracy w zespole, 
• znajomość systemów bezpieczeństwa telein-

formatycznego, 
• otwartość na nowe wyzwania, 
• znajomość techniki mikrofalowej, 
• umiejętność pracy w interdyscyplinarnym 

zespole, 
• znajomość zagadnień związanych z łączno-

ścią przewodową i bezprzewodową, 
• wiedza z zakresu architektury stacjonarnych 

i mobilnych systemów łączności, 
• umiejętność obsługi maszyn współrzędno-

ściowych, 
• umiejętność obsługi sprzętu pomiarowego,
• znajomość norm jakościowych, 
• uprawnienia budowlane i elektryczne.

Stanowiska pracy:
projektanci, programiści, architekci oprogramo-
wania, elektronicy, specjaliści z zakresu mikrofal 
i systemów antenowych, specjaliści z zakresu 
algorytmów przetwarzania sygnałów, konstruk-
torzy, technolodzy, specjaliści z zakresu materia-
łoznawstwa, administratorzy sieci i systemów, 
specjaliści z zakresu rozwoju, wdrażania i utrzy-
mania aplikacji biznesowych oraz specjaliści IT  
wspierający użytkownika końcowego, inspekto-
rzy o profilu budowlanym, elektrycznym i sani-
tarnym, specjaliści ds. zarządzania jakością, kon-
trolerzy jakości, specjaliści ds. sprzedaży i obsługi 
posprzedażowej.

Rekrutacja:
formularz rekrutacyjny na: 
www.pitradwar.com/kariera

Kontakt:
Zespół Rekrutacji i Rozwoju
www.pitradwar.com/kariera
rekrutacja@pitradwar.com
M: +48 603 337 796
M: +48 603 559 739

http://www.pitradwar.com/kariera#studentPractices
http://www.pitradwar.com/kariera 
mailto:rekrutacja@pitradwar.com
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PKIG Sp. z o.o. 

Branża: geodezja

O firmie: 
PKIG to przede wszystkim kadra doświadczonych inżynierów oraz nowoczesne zaplecze sprzętowe, 
pozwalające realizować nawet najbardziej wymagające zadania z zakresu szeroko rozumianej inży-
nierii pomiarowej. 

Obszary praktyk i staży:
1.  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
2.  podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3.  geodezyjna obsługa inwestycji
4.  fotogrametria i skaning laserowy 
5.  batymetria

Stanowiska pracy:
geodeta

Kluczowe kompetencje:
Skrupulatność, znajomość programów geodezyjnych (w tym AutoCad), umiejętność obsługi tachimetru 
oraz GPS

Rekrutacja:
portal Geoforum 
https://geoforum.pl/ogloszenia/praca

media społecznościowe 
https://www.facebook.com/PKIGspzoo
https://www.linkedin.com/company/pkig-sp.-z-o.o

Kontakt:
lukasz.kacprzak@pkig.pl 
sebastian.przybyla@pkig.pl
magdalena.wasiak@pkig.pl

https://geoforum.pl/ogloszenia/praca 
https://www.facebook.com/PKIGspzoo 
https://www.linkedin.com/company/pkig-sp.-z-o.o
mailto:lukasz.kacprzak@pkig.pl  
mailto:sebastian.przybyla@pkig.pl 
mailto:magdalena.wasiak@pkig.pl 
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PKO BP Finat Sp. z o.o. 

Branża: Fintech

O firmie: 
PKO Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finanso-
wego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również 
w usługach IT. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach 
informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.
Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakte-
rze krajowej instytucji płatniczej.

Obszary praktyk i staży:
IT: Testy, Programowanie, Security, Helpdesk

Stanowiska pracy:
Głównie: 
• Programista (Java, JavaScript, PHP, .Net, Android, iOS, Pyton i inne),
• Analityk ( analiza biznesowa i systemowa),
• Tester (testy manualne i automatyzujące), 
• Administrator (aplikacji, baz danych).

Kluczowe kompetencje:
• samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
• umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy, 
• znajomość metodyk zwinnych, 
• umiejętność organizacji pracy własnej oraz nadawania priorytetów poszczególnym zadaniom. 

Rekrutacja:
Aktualne oferty: 
https://www.finat.pl/o-nas/kariera/oferty-pracy_2/ 

Proces rekrutacyjny: 
- rozmowa wstępna (HR) 
- rozmowa techniczna (Kierownik Zespołu)

Kontakt:
rekrutacja@finat.pl 

https://www.finat.pl/o-nas/kariera/oferty-pracy_2/  
mailto:rekrutacja@finat.pl 
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Polskie Koleje Państwowe SA

Branża: Nieruchomości

O firmie: 
PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jako-
ści obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów.
PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki 
znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią za-
równo obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak 
i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające 
m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych 
gruntów.

Obszary praktyk i staży:
Logistyka, Geodezja, HR, Marketing

Stanowiska pracy:
Nieruchomości, Geodezja, Logistyka, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie

Kluczowe kompetencje:
Sumienność, komunikatywność, zaangażowanie

Rekrutacja:
Preferowane aplikowanie poprzez stronę internetową z aktualnymi rekrutacjami:
https://www.pkp.pl/pl/aktualne-oferty

Kontakt:
Weronika Małkiewicz
e-mail: weronika.malkiewicz@pkp.pl
nr tel: + 48 511 849 540

https://www.pkp.pl/pl/aktualne-oferty
mailto:weronika.malkiewicz@pkp.pl
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Wytwórnia Sprzętu Komunika-
cyjnego „PZL – Świdnik” S.A.

Branża: lotnictwo

O firmie:
Od 2010r. jesteśmy częścią międzynarodowego 
zespołu Leonardo – Grupy działającej w dziedzi-
nach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności 
i bezpieczeństwa. Koncern zatrudnia ponad 49 
tysięcy osób w zakładach produkcyjnych i biurach 
zlokalizowanych głównie we Włoszech, Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.
Obecność na światowych rynkach wymaga 
od nas nie tylko najwyższego zaawansowania 
technologicznego, ale również budowania, a na-
stępnie utrzymywania, bliskich relacji z klientem 
poprzez cały cykl życia naszych produktów. Je-
steśmy kluczowym integratorem polskiego sek-
tora lotniczego.
Na kartach historii lotnictwa zapisaliśmy się jako 
jedyny producent śmigłowców polskiej konstruk-
cji, a nasza 70-letnia obecność w branży lotniczej 
zaowocowała wyprodukowaniem 7400 śmi-
głowców i dostarczeniem ich do klientów w po-
nad 40 krajach na całym świecie. Obecnie roz-
wijamy się jako Centrum Doskonałości Struktur 
Lotniczych, dysponując pełną zdolnością prze-
mysłową w tym zakresie i ściśle współpracując 
z innymi zakładami naszej Grupy.

Obszary praktyk i staży:
Realizujemy praktyki i staże w niemal wszyst-
kich obszarach Firmy. Miejsce ustalane jest po 
weryfikacji aplikacji Kandydata, w zależności 
od aktualnych możliwości i potrzeb poszcze-
gólnych działów.  

Stanowiska pracy:
Najczęściej poszukiwane profile: 
• Konstruktor-projektant
• Konstruktor-analityk
• Specjalista ds. prób stoiskowych
• Specjalista ds. zdatności do lotu
• Technolog/Inżynier procesu
• Kontroler Jakości Wyrobu 
• Planista produkcji/Planista materiałowy
• Mechanik lotniczy
• Inżynier lotniczy
• Specjalista ds. zakupów/łańcucha dostaw
• Kontroler/Analityk finansowy
• Specjalista ds. technicznego/handlowego 

wsparcia klienta

Kluczowe kompetencje:
Techniczne/IT:
• Znajomość rysunku technicznego,
• Znajomość systemów CAD (preferowana Ca-

tia) oraz MS Office (w szczególności excel), 
Językowe:
• Znajomość języka angielskiego na poziomie 

min. B1,
• Mile widziana znajomość języka włoskiego,

Miękkie:
• orientacja na cel i otwartość na zmiany,
• proaktywność i umiejętność poszukiwania no-

wych rozwiązań,
• umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania 

konfliktów, 
• odporność na stres, 
• umiejętność pracy pod presją czasu i osób,
• rozwinięte zdolności komunikacyjne i nego-

cjacyjne, 
• umiejętność szybkiej analizy danych i rozwią-

zywania problemów.

Rekrutacja:

Aplikacja spontaniczna 

Aplikacja na praktyki 

Aplikacja na staż

Strona firmy

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Aplikacja-Spontaniczna/4800-2858-25-725-2759.html
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Praktyki/4802-2859-25-725-2759.html
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Staz/4804-2860-25-725-2759.html
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Staz/4804-2860-25-725-2759.html
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Staz/4804-2860-25-725-2759.html
https://www.pzlswidnik.pl/pl/home
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SEQRED Sp. z o.o.

Branża: cyberbezpieczeństwo

O firmie: 
SEQRED – specjaliści od cyberbezpieczeństwa

Seqred specjalizuje się w testach, audytach i wdrażaniu najwyższej klasy rozwiązań bezpieczeństwa.

Zespół SEQRED tworzy grupa doświadczonych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa IT oraz OT, 
którzy realizowali i realizują projekty dla największych firm w Polsce i na świecie. Seqred to manage-
rowie, którzy zarządzali zespołami eliminującymi ryzyko i incydenty bezpieczeństwa oraz wspierają-
cymi bezpieczną cyfryzację.

Misją SEQRED jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury i krytycznych zasobów naszych Klien-
tów. Dokładamy wszelkich starań, by dobrane rozwiązania w zakresie cyberochrony, zapewniały cią-
głość działania i tworzyły cyberprzestrzeń bezpiecznym miejscem.

Obszary praktyk i staży:
• Identyfikacja podatności technicznych i testy penetracyjne
• Analiza i projektowanie mechanizmów i wymagań cyberbezpieczeństwa

Stanowiska pracy:
• Security Analyst
• Security Engineer

Kluczowe kompetencje:
• Zainteresowanie zagadnieniami dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych.
• Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów połączona ze zdolnością wypracowania kreatyw-

nych i efektywnych rozwiązań.
• Znajomość technologii sieciowych.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Chęć rozwoju i zainteresowanie cyberbezpieczeństwem.

Rekrutacja:
Rekrutacja trwa cały rok i jest skierowana do studentów i absolwentów.
Zgłoszenie oraz CV należy przesłać przez stronę: https://seqred.pl/kariera/.

Kontakt:
Paweł Kostrowiecki-Łopata: 
tel. +48 509 266 373
pawel.kostrowiecki-lopata@seqred.pl

Bartłomiej Bojarczuk:
tel. +48 519 647 243
bartlomiej.bojarczuk@seqred.pl

https://seqred.pl/kariera/
mailto:pawel.kostrowiecki-lopata@seqred.pl 
mailto:bartlomiej.bojarczuk@seqred.pl
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Standard Chartered 
Global Business Services Sp. z o.o.

Branża: bankowość

O firmie: 
Jesteśmy globalnym bankiem z siedzibą w Lon-
dynie, zatrudniamy ponad 86 tys. pracowników 
w przeszło 60 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, 
Bliskiego Wschodu i Afryki. Obsługujemy klientów 
na prawie 150 rynkach świata.
Od 2018 roku tworzymy globalne centrum usług 
biznesowych w Warszawie. Nasz zespol to obecnie 
ponad 750 specjalistów i ekspertów wykonują-
cych odpowiedzialne zadania z misją. Nasz cel jest 
ambitny - Wspieranie rozwoju i dobrobytu dzięki 
naszej wyjątkowej różnorodności. Dobro pracow-
ników jest podstawą naszej ewolucji. Oferujemy 
konkurencyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet be-
nefitow, które wspierają samopoczucie psychiczne, 
fizyczne, finansowe i społeczne. 
Aby móc rozwijać nasz bank, potrzebujemy zróż-
nicowanego grona talentow, którym pomagamy 
w realizacji ambicji oraz rozwijaniu kompetencji 
i ścieżki zawodowej. 
Nie możemy sie doczekać, aby Cię poznać. Dołącz do 
nas. Odpowiedzialna bankowość może zmieniać świat 
na lepsze. Do zobaczenia w Standard Chartered. 

Obszary praktyk i staży:
Zatrudniamy studentów i tegorocznych absol-
wentów do programu „Early Careers”, w ramach 
którego oferujemy pełen etat, wsparcie szkole-
niowe, mentoring i możliwość rozwoju własnej 
ścieżki kariery w banku o globalnym zasięgu i uni-
kalnej kulturze organizacyjnej. Obecnie poszu-
kujemy kandydatów do działu TDR (Trust, Data 
& Resilience), zajmującego się bezpieczeństwem 
danych, weryfikacją zewnętrznych podmiotów 
współpracujących oraz cyberbezpieczeństwem. 

Kluczowe kompetencje:
• wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 

i przetarzania danych
• komunikatywność i umiejętność współpracy
• chęć rozwoju i motywacja do zdobywania wie-

dzy oraz nowych umiejętności
• płynna znajomość języka angielskiego w mo-

wie i piśmie
• pozwolenie na pracę w Polsce 
• status studenta lub tegorocznego absolwenta

Rekrutacja:
Prosimy aplikować poprzez naszą stronę in-
ternetową https://www.sc.com/pl/careers/
Proces rekrutacji:
• aplikacja online
• 3 testy online (osobowościowy, logicznego 

myślenia, numeryczny)
• 2 rozmowy rekrutacyjne

Kontakt:
Marta Jabłońska – Early Careers Manager
marta.jablonska@sc.com

Stanowiska pracy:
W naszym globalnym centrum usług realizujemy 
procesy dla banku w nasztępujących obszarach: 
• przeciwdziałanie przestępczności finansowej
• cyberbezpieczeństwo
• zarządzanie ryzykiem płynności
• zarządzanie międzynarodowymi projektami 

z obszaru HR
• rekrutacja pracowników Polsce, Wielkiej Bry-

tanii i Stanach Zjednoczonych 
• negocjowanie umów na instrumenty pochodne 

z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi

https://www.sc.com/pl/careers/
mailto:marta.jablonska@sc.com
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Stomilex Sp. z o.o.

Branża: usługi z zakresu obróbki metali, branża metalowa

O firmie: 
Stomilex sp. z o. o. jest producentem najwyższej jakości 
usług cięcia laserowego i gięcia CNC. Oferuje również pro-
dukty i usługi związane z obróbką metali, zarówno przy 
użyciu maszyn i urządzeń konwencjonalnych jak i stero-
wanych numerycznie CNC. Nasze wyroby można spotkać 
w pojazdach, maszynach i urządzeniach w ponad 60 kra-
jach na całym świecie.

Obszary praktyk i staży:
Obsługa maszyn i laserów, opracowywanie tech-
nologii cięcia laserowego, obsługa maszyn CNC.

Kluczowe kompetencje:
• wykształcenie zawodowe techniczne
• umiejętność tworzenia dokumentacji tech-

nicznej na maszyny/lasery
• obsługa zamówień
• kontrola procesu cięcia/gięcia
• doświadczenie w obsłudze programów ta-

kich jak Tops, AutoCAD, SolidEdge
• znajomość zasad rysunku technicznego
• umiejętność pracy w zespole

Stanowiska pracy:
• technolog 2D/3D/CNC
• operator maszyn CNC
• programista 
• operator pras krawędziowych 

Kontakt:
Agata Czepiel
aczepiel@stomilex.pl
telefon: 692-831-385

Rekrutacja:
Przesłanie CV na adres:
praca@stomilex.pl

mailto:mailto:aczepiel%40stomilex.pl%20?subject=
mailto:praca@stomilex.pl


45e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT

Symkom

Branża: sprzedaż i wdrażanie oprogramowania do inżynieryjnych symulacji komputerowych

O firmie:
W Symkom „Liczymy z Wami” od 1997 r. Jesteśmy certyfikowanym dostawcą oprogramowania Ansys - 
największej na świecie firmy zapewniającej rozwiązania inżynieryjne do symulacji komputerowych.

Codziennie wspieramy firmy, uczelnie i startupy, które dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych 
opracowują projekty szybciej i bardziej efektywnie zwiększając swój poziom innowacyjności oraz konku-
rencyjności. Korzystając z oprogramowania unikają kosztownych błędów i efektywniej pracują nawet nad 
nietypowymi rozwiązaniami w swoich projektach.  

Rozpiętość rozwiązań, w których działają nasi klienci jest bardzo szeroka: od inteligentnych etykiet wyko-
rzystujących technologię identyfikacji fal radiowych przez symulację wybuchu silosa po modelowanie pod-
wodnego drona do eksploracji dna Bałtyku. Sprawia to, że pracownicy Symkom wspierając klientów przy 
ich projektach pracują przy ciekawych, angażujących i realnie wpływających na polski rynek zadaniach.

W ofercie firmy znajdują się także rozwiązania dedykowane środowisku akademickiemu, zarówno do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych, jak i dla studentów, którzy chcieliby rozwinąć swoje 
umiejętności związane z symulacją. Ponadto studenci działający w kołach naukowych do realizacji swoich 
projektów również mogą korzystać ze specjalnego pakietu oprogramowania Ansys.

Firma zapewnia usługi prowadzenia seminariów i szkoleń dopasowanych do wiedzy oraz doświadczenia 
uczestników, a także kompleksowe usługi konsultacyjne. Zajęcia dostępne są zarówno dla grup, jak i dla 
indywidualnych użytkowników, którzy chcą zwiększyć zakres swojej wiedzy o produktach Ansys. Ponadto 
regularnie odbywają się bezpłatne webinary, w których specjaliści z Symkom oraz zaproszeni goście przed-
stawiają możliwości oprogramowania i konkretne rozwiązania, w których pomogła symulacja.

Obszary praktyk i staży:
Wsparcie działu technicznego w zakresie ana-
liz: przepływowych, elektromagnetycznych, 
mechanicznych, systemowych. Pomoc przy 
projektach realizowanych dla klientów, praca 
przy własnym projekcie zakładającym rozwią-
zanie problemu inżynierskiego.

Stanowiska pracy:
Application Engineer, Business Development Spe-
cialist, Account Manager

Rekrutacja:
Rekrutacja odbywa się na podstawie analizy 
CV i indywidualnej rozmowy z kandydatem. 
Informacje dotyczące rekrutacji pojawiają się 
w mediach społecznościowych: 
https://www.linkedin.com/company/symkom
https://www.facebook.com/Symkom
zachęcamy także do przesyłania swoich CV 
na adres: office@symkom.pl

Kontakt:
office@symkom.pl, tel. 22 849 13 92

Kluczowe kompetencje:
otwartość na uczenie, pomysłowość, zainte-
resowanie zagadnieniami związanymi z mo-
delowaniem numerycznym, dobra znajomość  
j. angielskiego w mowie i piśmie. Mile widziana 
podstawowa umiejętność obsługi oprogramo-
wania Ansys.

mailto:office@symkom.pl
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Systemics-PAB Sp. z o.o.

Branża: telekomunikacja i ICT

O firmie:
Systemics-PAB- przeprowadza pomiary i analizę jakości 
sieci komórkowych we wszystkich technologiach w 50 kra-
jach na świecie. Członek Porozumienia na Rzecz Strategii 
„5G dla Polski” i lider polskiego konsorcjum „5G PERFEC-
TA „ na arenie międzynarodowej oraz członek organizacji 
standaryzacyjnej ETSI. Oficjalny dystrybutor sprzętu Spi-
rent do testowania sieci, urządzeń i aplikacji np. w zakresie 
cyberbezpieczeństwa

Obszary praktyk i staży:
Zapraszamy wszystkich studentów, którzy obec-
nie lub w przyszłości planują napisanie pracy ma-
gisterskiej z tematów: 
1. Monitorowanie jakości świadczenia usług IoT 

i innych M2M podobnych w przyszłych sieciach ko-
mórkowych.

2. Modelowanie jakości usług świadczonych przy za-
stosowaniu technologii 3GPP Narrowband IoT.

3. Automatyzacja wyszukiwania problemów w sie-
ciach komórkowych, wnioskowanie rozwiązań.

4. Opracowanie metodologii pomiarowej w środowi-
sko 2/3/4/5G.

5. Opracowanie oprogramowania do monitorowania 
SLA na serwerach Data.

6. Opracowanie metod automatycznej konfiguracji 
serwerów Data.

7. Testowanie usług telekomunikacyjnych w środowi-
sku wirtualnym NFV.

8. Testowanie bezpieczeństwa oraz wydajności usług 
i urządzeń IoT.

9. Zapewnienie QoS w środowisku wirtualnym NFV.
10. Opracowanie metodologii automatycznej klasyfi-

kacji przypadków zdegradowanych dla pomiarów 
transmisji danych w sieciach 2G/3G/4/5G. Przykła-
dowa implementacja.

11. Analiza możliwości zastosowania baz danych typu 
LSM Tree do przechowywania i gromadzenia da-
nych pomiarowych oraz ich możliwości we wspo-
maganiu procesu analitycznego.

Kluczowe kompetencje:
Praca w zespole, j. angielski na poziomie komu-
nikatywnym.

Rekrutacja:
Cały rok

Kontakt:
contact@syspab.eu

Stanowiska pracy:
Inżynier systemowy, inżynier wsparcia technicz-
nego, inżynier analizy danych, ekspert ds. jakości 
sieci, technik pomiarowy.

mailto:contact@syspab.eu
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Uniteam Sp. z o.o.

Branża: IT

O firmie: 
Uniteam to doświadczony zespół entuzjastów IT, 
który świadczy usługi skoncentrowane wokół roz-
wiązań opartych na idei „continuous everything”. 
Od 11 lat wspieramy rozwój dużych organizacji 
i działów IT, skutecznie wdrażając rozwiązania 
z obszaru DevOps. Stworzyliśmy autorski system 
klasy IAM. Jako Atlassian Gold Solution Partner 
zwiększamy potencjał dobrze znanych na rynku 
narzędzi, takich jak Jira czy Confluence.

Obszary praktyk i staży:
Realizowaliśmy staże w obszarze DevOps, au-
tomatyzacji, robotyzacji, developmentu w Java 
i rozwiązań Atlassian. Aktualnie nie mamy ak-
tywnych rekrutacji na staże, ale zachęcamy do 
obserwowania naszego profilu na LinkedIn – 
między innymi tam informujemy o otwarciu re-
krutacji. 

Rekrutacja:
Aktualnie otwarte rekrutacje: DevOps Engi-
neer i Atlassian Engineer.

Kontakt:
Adriana Krzemińska
tel. 666 071 733
 adriana.krzeminska@uniteam.pl

Stanowiska pracy:
Java Developer, Frontend Developer, Atlassian 
Engineer, DevOps Engineer, SysOps Engineer, Sys-
tem Administrator, Software Automation Engine-
er, Software Tester, IT Analyst, Project Manager, 
Graphic Designer, UI/UX Designer, Sales Mana-
ger, Marketing Specialist, HR Specialist, Admini-
stration Manager.

mailto:adriana.krzeminska@uniteam.pl
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ZF Group

Branża: motoryzacja, IT, R&D, finanse

O firmie: 
ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów oso-
bowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej gene-
racji. Technologia ZF umożliwia pojazdom widzenie, myślenie i działanie („see. think. act”). W czterech 
obszarach technologicznych, takich jak sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane bezpieczeństwo, 
zautomatyzowana jazda oraz elektromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwiązania dla pro-
ducentów pojazdów oraz dostawców usług transportowych. Firma ZF oferuje technologię elektro-
mobilności dla różnych rodzajów pojazdów. Dzięki swoim produktom, firma przyczynia się do redukcji 
emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu.

Obszary praktyk i staży:
Oferujmy praktyki w obszarze IT, inżynierii elektrycznej i mechanicznej. A program stażowy w ob-
szarach IT, inżynierii mechanicznej, zakładach produkcyjnych.

Kluczowe kompetencje:
• studia kierunkowe (lub studenci ostatnich lat studiów)
• znajomość języka angielskiego
• odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
• mile widziane doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w branży automotive

Rekrutacja:
Aplikacja na ofertę pracy następuje poprzez stronę ZF: jobs.zf.com
następnie nasi Rekruterzy kontaktują się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia krótkiej 
rozmowy telefonicznej.

Stanowiska pracy:
Ze względu na szeroki zakres działania ZF w Polsce, poszukujemy profesjonalistów różnych specjalizacji: 
elektroników, programistów, informatyków, konstruktorów i innych.

e-katalog pracodawców Tygodnia Kariery WAT



Oferty pracy, praktyk i staży
Doradztwo zawodowe
Konkursy i programy stypendialne
Szkolenia i warsztaty
Targi pracy

@karierawat

www.kariera.wat.edu.pl

Biuro Karier WAT
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