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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, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa;
• cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa
oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
• uzyskiwaniem, analizowaniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem
właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony
bezpieczeństwa państwa.
Kluczowe kompetencje:
Studenci i absolwenci kierunków
technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, językowych.
Obszary praktyk i staży:
Praktyki studenckie dla studentów
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

REKRUTACJA:
Rekrutacja jest wieloetapowa
i rozpoczyna się od przesłania CV
na e-mail:
biurokadr1@abw.gov.pl
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Kontakt:
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
mail: biurokadr1@abw.gov.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny
Branża: kartografia, geoinformatyka, poligrafia, sieci teleinformatyczne, systemy informatyczne.
O firmie: 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia geoprzestrzennego Sił Zbrojnych RP.

Kluczowe kompetencje: · studia kierunkowe:
geodezja, kartografia, papiernictwo i poligrafia, informatyka · umiejętność pracy w zespole
· zaangażowanie · dobra znajomość pakietu
MS Office.
Obszary praktyk i staży:
Praktykant wykonuje zadania z zakresu:
· opracowanie oraz aktualizacja baz danych
geoprzestrzennych, map topograficznych,
tematycznych, specjalnych map lotniczych · druk map, publikacji oraz materiałów promocyjnych.
Stanowiska pracy: · kartograf · drukarz – maszynista maszyn offsetowych · introligator
· grafik · redaktor techniczny · administrator baz danych · administrator sieci · programista

REKRUTACJA:
Zainteresowany odbyciem praktyki / stażu musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć
ukończone 18 lat oraz dostarczyć osobiście, listownie lub na adres e-mail 22 WOK:
1. Zapytanie o możliwość odbycia praktyki / stażu (forma dowolna), w którym określa kierunek studiów oraz branżę w jakiej chciałby odbyć praktyki/staż;
2. Do zapytania o możliwość odbycia praktyki / stażu dołącza: · Zaświadczenie
o niekaralności (oryginał / skan oryginału); · Zaświadczenie o odbywaniu studiów
lub dyplom ukończenia studiów (oryginał / skan oryginału / kopia potwierdzona za
zgodność / skan kopii potwierdzonej za zgodność).
W przypadku dostarczenia skanów dokumentów, z chwilą rozpoczęcia praktyki /
stażu należy przedstawić oryginały ww. dokumentów.

Kontakt:
22 Wojskowy Ośrodek
Kartograficzny
adres: 07-310 Komorowo,
ul. płk. dypl. L. Bociańskiego 1
mail: 22wok@ron.mil.pl
www: https://22wok.wp.mil.pl/pl/

Staże: 22 WOK przyjmuje stażystów w terminach ustalanych indywidualnie.
Praktyki: 22 WOK przyjmuje praktykantów w terminach ustalanych indywidualnie.

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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AAT systemy bezpieczeństwa sp. z o.o.
Branża: Elektroniczne systemy zabezpieczeń
O firmie: AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. jest częścią Grupy będącej największym krajowym producentem i dostawcą elektronicznych systemów
zabezpieczenia mienia obejmujących segmenty: systemów sygnalizacji pożarowej, systemów telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji włamania
i napadu, systemów kontroli dostępu oraz pozostałych systemów (dźwiękowych
systemów ostrzegawczych, systemów audio i wideo domofonowych itp.). Dzięki
kompleksowej ofercie oraz najwyższej jakości nowoczesnych rozwiązań - tworzonym przez zespół niezwykle doświadczonych inżynierów przez ponad 25 lat
działalności Grupa osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku elektronicznych
systemów zabezpieczeń.
Kluczowe kompetencje: elektronika,
telekomunikacja, sieci komputerowe,
j. angielski B2, system Windows
Stanowiska pracy:
• specjalista ds. elektronicznych
systemów zabezpieczeń w jednym z działów:
• kontroli dostępu, systemów alarmowych,
• telewizji dozorowej, wideodomofonów

REKRUTACJA:
https://kariera.wat.edu.pl/oferta/
aat-systemy-bezpieczenstwa-sp-z-o-o-warszawa-27-specjalista-ds-elektronicznych-systemow-zabezpieczen-2/
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Kontakt:
AAT Systemy
Bezpieczeństwa sp. z o. o.
adres: 02-801 Warszawa,
ul. Puławska 431
telefon: 22 546 05 46
mail: pracuj@aat.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

ABB
Branża: Energetyka, automatyka, robotyka
O firmie: ABB jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje
transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób
wydajny i zrównoważony. Integrując produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza nowe
granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 105 tys.
utalentowanych pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad
130 letnią historię ABB. Chcesz wiedzieć więcej o naszej działalności? Odwiedź
www.abb.com.
Kluczowe kompetencje: Wiedza
i wykształcenie techniczne oraz chęć
do pracy w dużej i międzynarodowej
firmie.
Obszary praktyk i staży: Program
Praktyk Letnich i Międzynarodowe
Programy Stażowe. Więcej na careers.abb.
Stanowiska pracy: Oferujemy wiele
możliwości dla osób o różnym profilu zawodowym, w tym również dla
początkujących i wykwalifikowanych
inżynierów - specjalistów z zakresu
energetyki, automatyki i robotyki.

REKRUTACJA:
Jeśli szukasz pracy, która ma sens,
chcesz mieć wkład w postęp technologiczny i brać udział w projektach
realizowanych na całym świecie,
dołącz do nas!

Kontakt:
ABB
Chcesz tworzyć historię razem
z nami? OFERTY PRACY
https://careers.abb/poland/pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Accenture
Branża: informatyczna, doradztwo technologiczne i strategiczne, BPO
O firmie: Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii
cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy &
Consulting, Interactive, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci
centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 624 000 pracowników wywiązujących się ze złożonej obietnicy w zakresie rozwoju technologii i ludzkiej 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 Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje
w nich ponad 8600 pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.accenture.com.
Kluczowe kompetencje:
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi
w różnych obszarach nowoczesnego biznesu
i technologi oraz inteligentnych operacji. Wymagania różnią się w zależności od tego, do którego zespołu aplikujesz. Poszukujemy zarówno umiejętności
twardych, językowych, jak również miękkich. Mile
widziana jest zdolność pracy w zespole, otwartość
na rozwój i eksctujące zadania.
Stanowiska pracy:
Staż – rekrutacja całoroczna
Znajdź stanowisko
REKRUTACJA:
Proces rekrutacyjny Accenture jest w pełni
zdalny i dostosowany do Twojej dostępności. Po
aplikacji na jedną z naszych ofert sprawdzimy
Twoje umiejętności - w zależności od stanowiska,
możemy poprosić Cię o wykonanie testu językowego, analitycznego lub umiejętności.
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
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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

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Array WILLSON & BROWN Sp. z o.o.
Branża: PRODUKCYJNO-REKLAMOWA
O firmie: Jesteśmy największym projektantem i producentem rozwiązań ekspozycyjnych w Europie. Pośród naszych klientów są największe marki kosmetyczne
i firmy FMCG na świecie, którym zapewniamy kompleksową obsługę – od fazy
koncepcyjnej po instalację w miejscu sprzedaży.
Oddział europejski Array | Willson & Brown jest odpowiedzialny za region
EMEA. Siedziba główna i park produkcyjny mieszczą się w Warszawie. Jesteśmy
obecni również w Leicester, w Hamburgu i w Paryżu. Nasz europejski zespół
liczy ponad 700 pracowników.
Kluczowe kompetencje: znajomość:
języków obcych, programów min
Solidworks. Komunikatywność, chęć
rozwoju, elastyczność. Praca zespołowa.
Obszary praktyk i staży: Oferujemy
duży wybór działów i różnorodność
zadań. Najlepszy sposób, aby poznać
branżę.
Stanowiska pracy: kontruktor-technolog, koordynator projektów, stanowiska juniorskie, analityczne
i specjalistyczne.

REKRUTACJA:
1. Wyślij swoje CV
2. Wywiad telefoniczny
3. Spotkanie z przełożonym
4. Oferta współpracy
5. Powitanie w zespole

Kontakt:
Willson & Brown sp. z o.o.
adres: ul. Muszkieterów 15C,
02-273 Warszawa
telefon: +48 510 443 449
mail: hr_poland@willson-brown.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Atinea Sp. z o.o.
Branża: IT - PROGRAMOWANIE
O firmie: Główną działalnością Atinea
jest wspieranie firm wprojektach programistycznych w wielu technologiachtakich
jak: php, c#, SQL, .net, react, node.js. Prowadzimy również kilka własnych inicjatyw
takich jak:

PRACA DLA STUDENTA
I ABSOLWENTA!
Kluczowe kompetencje:
• znajomość co najmniej dwóch języków programowania
• chęć nauki prowadzona na etapie
rekrutacji
• chęć poszerzania swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie algorytmiki
i programowania

InstaKółko
- prowadzenie kursu matematyczno-informatycznego dla dzieci,
Insta.Ling
- platforma do nauki słówek z którejkorzysta ponad 250 tysięcy dzieci,
Insta.Logik
- organizacja największego w Polscetrzyetapowego konkursu matematyczno-informatycznego dla szkół podstawowych.

Oferujemy:

Stanowiska pracy:
młodszy programista

elastyczne godziny pracy

Kontakt:
Atinea Sp. z o.o.
adres: Wiktorska 17a, 02-587 Warszawa
mail: praca@atinea.pl

REKRUTACJA:
Wyślij CV na:
praca@atinea.pl
Więcej o nas i naszych
ofertach pracy na:
https://atinea.pl/praca
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lokalizacja: Metro Racławicka
stawka po okresie próbnym:
30 zł/h
Jesteś finalistą lub laureatem
Olimpiady Informatycznej?
stawka po okresie próbnym:
35 zł/h

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

ATMOTERM S.A.
Branża: IT, ochrona środowiska
O firmie: Atmoterm SA jest ekspertem w ochronie środowiska zarówno w konsultingu, jak i technologiach IT. Istniejemy na rynku od 40 lat. Współpracujemy
z jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami. Dostarczamy
specjalistyczne systemy informatyczne do zarządzania danymi środowiskowymi
oraz usługi doradcze obejmujące m.in.: dokumentacje środowiskowe, ekspertyzy, analizy prawno-środowiskowe.
Kluczowe kompetencje:
znajomość zagadnień z zakresu
ochrony środowiska; umiejętność
pracy w technologiach IT; analityczne
myślenie
Obszary praktyk i staży:
IT; ochrona środowiska
Stanowiska pracy:
• Specjalista/-ka ds. Sprzedaży
w obszarze IT;
• Młodszy/-a Specjalista/-ka ds.
Ochrony Środowiska
• Specjalista/-ka ds. Modelowania
(Ochrona Środowiska)
• Java Developer/-ka

REKRUTACJA:
Myślisz o kolejnym kroku w Twojej
karierze? Aplikuj wysyłając swoje CV.
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: WAT 2021 - Imię i Nazwisko.
W treści wiadomości wskaż obszar
lub stanowisko, które najbardziej Ci
odpowiada.

Kontakt:
ATMOTERM S.A.
adres: ul. Łangowskiego 4,
45-031 Opole
telefon: 77 44 11 552;
+48 784 906 737
mail: rekrutacja@atmoterm.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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AVL Software and Functions
Branża: Automotive
O firmie: AVL Software and Functions Polska to wiodąca firma zajmująca się
projektowaniem i rozwojem układów napędowych. Jesteśmy unikalnym partnerem, posiadającym doświadczenie, ludzi i technologię, aby zrealizować każdy
projekt, od początkowych studiów wykonalności aż po prowadzenie programów
wdrażanych na produkcje.
Kluczowe kompetencje:
Projektowanie i rozwój układów
napędowych.
Obszary praktyk i staży:
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa motoryzacyjnego.
Stanowiska pracy:
Praktyki/staże (płatne).

REKRUTACJA:
Przez stronę internetową
(www.avl.com) lub wysyłając CV
na adres: zofia.wilczek@avl.com
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Kontakt:

adres: ul. Okopowa 58/72,
01-042, Warszawa
telefon: +48 607 280 412
mail: zofia.wilczek@avl.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Bank Pekao S.A.
Branża: Bankowość
O firmie: Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i jest jedną z największych
instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obsługujemy ponad 5,5
mln klientów detalicznych i posiadamy drugą, co do wielkości sieć oddziałów
w Polsce. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługujemy, co drugą korporację w kraju. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek będących liderami w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu
i inwestycji finansowych. Od 1998 roku obecni jesteśmy na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Kluczowe kompetencje:
Zapoznaj się z naszymi ofertami
pracy i sprawdź jakich kompetencji
poszukujemy.
Obszary praktyk i staży:
Banking Champions – Big Data i Tester w Pionie Zarządzania Ryzykami.
Stanowiska pracy:
Informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach znajdziesz na
https://karieranabank.pl/.

REKRUTACJA:
1. Złożenie aplikacji
2. Spotykamy się obecnie on-line
3. Dostajesz informację zwrotną.
Po upewnieniu się, że Ty i Bank
Pekao S.A to zgrany duet, witamy
Cię w zespole.

Kontakt:
Informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach znajdziesz na naszej stronie
https://karieranabank.pl/
Jeśli masz pytania napisz @ na
rektrutacja@pekao.com.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

spis treści

13

Bp Polska Services Sp. z o. o.
Branża: Stacje Paliw bp
O firmie: Bp Polska Service Sp Zo.o koncern BP, który z powodzeniem działa
w naszym kraju od 25 lat roku prowadzi obecnie w Polsce 500 nowoczesnych
stacji paliw. Klienci odwiedzają nasze stacje nie tylko przy okazji tankowania,
lecz również po to, by wypić kawę, zjeść smaczny posiłek w kawiarenkach Wild
Bean Cafe lub dokonać codziennych zakupów. Dynamiczny rozwój naszej sieci
stwarza naszym pracownikom ogromne możliwości zdobywania nowych kompetencji oraz dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych w pracy na stacjach na takich stanowiskach jak Sprzedawca czy Kierownik Stacji, a następnie
Kierownik Regionu czy pracownik Centrali.
Kluczowe kompetencje:
• dyspozycyjność i gotowość na pracę
• uczciwość i odpowiedzialność
Obszary praktyk i staży:
Praca na stałe, umowa o pracę.
Etat 1/4, 1/2, 3/4, 1/1
Stanowiska pracy:
Sprzedawca, Pracownik WBC

REKRUTACJA:
Znajdź interesującą Cię ofertę
pracy :
https://www.bp.com/pl_pl/poland/
home/kariera.html
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Kontakt:
Katarzyna Grochowska
telefon: 532 650 511
mail: katarzyna.grochowska@bp.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Breeze-Energies Sp. z o.o.
Branża: Odnawialne źródła energii
O firmie: Firma Breeze Energies to polski start-up technologiczny z branży
źródeł energii odnawialnych (OZE) założony przez dr. inż. Macieja Wieczorka,
wykładowcę Politechniki Warszawskiej. Od początku swojego istnienia skupia
się na rozwijaniu i ulepszaniu technologii magazynowania energii. Dostarcza
rozwiązania do wielu różnych gałęzi przemysłu oraz gospodarstw domowych.
Nasz polski zespół naukowców i inżynierów ma na swoim koncie wiele rozwiązań z zakresu magazynowania energii. Flagowy produkt Breeze to hybrydowe
połączenie akumulatora litowo-jonowego z akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Dzięki takiej kombinacji możliwe jest obniżenie kosztów inwestycyjnych
o ok. 20% przy zachowaniu praktycznie pełnej funkcjonalności systemu.
Kluczowe kompetencje:
Zależy nam na znalezieniu ludzi,
którym zależy na przyszłości, którym
zależy na środowisku.
Stanowiska pracy:
Programista, elektronik, monter.

REKRUTACJA:
Zapraszamy do współpracy!

adres: Ul. Kolejowa 55, Łomianki

https://www.breeze-energies.com/
oferty-pracy

Anna Głogowska
mail: anna.glogowska@breeze-energies.com

Kontakt:

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Budimex SA
Branża: budownictwo
O firmie: Budimex SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych
w Polsce. Najczęściej firma realizuje usługi jako wykonawca generalny, a dotyczą one głównie infrastruktury drogowej, lotniczej, kolejowej i lotniskowej. Poza
Polską Budimex SA prężnie działa też na rynku niemieckim, gdzie zajmuje się
m.in. produkcją prefabrykatów, elementów żelbetowych i stalowych konstrukcji.
Akcje przedsiębiorstwa są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie (w ramach indeksu Respect).
Kluczowe kompetencje:
zaangażowanie, odpowiedzialność,
komunikatywność, otwartość na
zmiany.
Obszary praktyk i staży:
budownictwo, ekonomia/finanse
IT, elektronika, mechanika i budowa
maszyn.
Stanowiska pracy:
• inżynier budowy
• specjalista ds. ekonomicznych

REKRUTACJA:
https://kariera.budimex.pl/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtY-esCReED3iaMrcCa0BOrJJMeYtbyuo7QcK-HWY5Y2FcduuBORFmhoCZEsQAvD_
BwE
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Kontakt:

mail: rekrutacja@budimex.pl
praktyki@budimex.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

CARPOL Sp. z o.o.
Branża: Motoryzacja
O firmie: Firma CARPOL Sp. z o.o. działa od 25 lat w branży motoryzacyjnej.
Tworzy pojazdy dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
W efekcie prac konstrukcyjnych powstają pojazdy do przewozu osób, nadwozia
wszelkiego typu, bankowozy, chłodnie, furgony do przewozu ładunków.
Nasza drużyna składa się z osób, którzy pragną tworzyć. To osoby, dla których
praca ma znaczenie i którzy wiedzą jak dużo znaczą dla CARPOLU. Ich duma,
zaufanie, wiedza i zaangażowanie budują naszą firmę. Dołącz do CARPOL!
Kluczowe kompetencje:
Znajomość rysunku technicznego,
obsługa Autodesk Inventor, wiedza
o procesach produkcyjnych.
Obszary praktyk i staży:
Dział rozwoju i technologii.
Stanowiska pracy:
Stażysta w dziale Rozwoju i Technologii.

REKRUTACJA:
Kandydatów zainteresowanych
ofertą prosimy o przesłanie CV
na adres:
praca@carpol.pl.

Kontakt:
CARPOL Sp. z o.o.
adres: ul. Logistyczna 9 , 05-825 Natolin
telefon: 663 918 023
mail: praca@carpol.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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CAS Sp. z o.o
Branża: Budownictwo
O firmie: CAS Sp. z o.o. działa na rynku usług doradczych branży budowlanej
z myślą o wszystkich podmiotach biorących udział w procesie inwestycyjnym,
dla których nasi Eksperci i Specjaliści swoim doświadczeniem oraz rozległą wiedzą inżynieryjną świadczą wysokiej jakości usługi z zakresu doradztwa kontraktowego i transakcyjnego.
Kluczowe kompetencje:
Zapobieganie powstawaniu sporów,
rozwiązywanie sporów, Doradztwo
transakcyjne.
Obszary praktyk i staży:
kontrola kosztów, planowanie i harmonogramowanie, analizy kosztowe
i terminowe.
Stanowiska pracy:
• Stażysta
• Asystent
• Młodszy Specjalista

REKRUTACJA:
Jesteś zainteresowany/a dołączeniem do naszego zespołu? Prześlij
swoje CV na adres:
cas@caservices.pl
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Kontakt:
CAS Sp. z o.o.
adres: ul. Pańska 98/7, 00-837 Warszawa
telefon: +48 608 470 354
mail: cas@caservices.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

CFE POLSKA Sp. z o.o.
Branża: Budownictwo, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne
O firmie: CFE jako generalny wykonawca, należący do belgijskiego lidera – Grupy CFE, istnieje na polskim rynku budowlanym od niemal 25 lat. Firma posiada
bogate doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych, mieszkaniowych,
handlowo-usługowych oraz hotelarskich, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów.CFE realizuje inwestycje dla
takich klientów jak Panattoni, Goodman, Arcelor Mittal, VALEO, Bouygues Immobilier Polska, Beaulieu Polska, Konsorcjum Stali, Coca Cola HBC, Husqvarna,
Saint Gobain, Nidec, Vastint, Atrium European Real Estate, Rockcastle, Majaland, Greenyard, Leclerc.
Kluczowe kompetencje:
Wykształcenie wyższe (budownictwo, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne).
Obszary praktyk i staży:
Oddziały CFE w całej Polsce oraz działy
Ofertowe w Warszawie i Krakowie.
Stanowiska pracy:Poszukujemy zaangażowanych i przedsiębiorczych studentów i absolwentów inżynierii lądowej, instalacji elektrycznych, instalacji HVAC,
posługujących się j. angielskim do pracy przy realizacji projektów
https://karieranabank.pl/

REKRUTACJA:
Analiza CV -> rozmowa telefoniczna
-> rozmowa kwalifikacyjna -> przy
określonych stanowiskach testy/rozmowa z przełożonym -> Przesyłanie
swojego CV na adres:
rekrutacja@cfe.com.pl

Kontakt:
CFE POLSKA SP. Z O.O.
adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
telefon: 22/4561600
strona: www.cfe.com.pl
mail: rekrutacja@cfe.com.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Cisco Systems
Branża: IT i Telekomunikacja
O firmie: We connect everything: people, processes, data, and things. We innovate everywhere, taking bold risks to shape the technologies that give us smart
cities, connected cars, and handheld hospitals. And we do it in style with unique
personalities who aren’t afraid to change the way the world works, lives, plays
and learns.
We are thought leaders, tech geeks, pop culture aficionados, and we even have
a few purple haired rock stars. We celebrate the creativity and diversity that
fuels our innovation. We are dreamers and we are doers.
Kluczowe kompetencje:
Python, Java, wiedza o sieciach, networking, jezyki obce.
Obszary praktyk i staży:
Praca z sieciami, software, project
management.
Stanowiska pracy:
Staż na część etatu, staż na pełny
etat, programy absolwenckie, program edukacyjny.

REKRUTACJA:
https://jobs.cisco.com/jobs/SearchJobs/?21178=%5B215429%5D&21178_
format=6020&21180=%5B165%2C1
64%5D&21180_format=6022&listFilterMode=1
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Kontakt:
Maria Klimova
Rekruter
mail: mklimova@cisco.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Cyber Women Community
Branża: Cyberbeczpieczeństwo
O firmie: Cyber Women Community - społeczność kobiet w cyberbezpieczeństwie.
Cyberbezpieczeństwo to przygoda życia nie tyko dla informatyków i umysłów
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 mentoringowych i dyskusjach
poznać inne dziewczyny, które nie boją się nowych wyzwań,
być częścią młodej prężnej społeczności, która naprawdę działa!

Kluczowe kompetencje:
cyberbezpieczeństwo szkolenia
mentoring.
Obszary praktyk i staży:
cyberbezpieczeństwo, audyt bezpieczeństwa, analityka, RODO, przygotowywanie dokumentacji.
Stanowiska pracy:
możliwość odbycia stażu u partnerów
społeczności.

REKRUTACJA:
spotkanae spoełczności, oraz
www.cyberwomen.eu

Kontakt:
Cyber Women Community
strona: www.cyberwomen.eu.
felefon: 730 085 760
mail: agnieszka.wieladek@csoc.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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DOM 3E S.A.
Branża: Budownictwo, nowe technologie
O firmie: DOM 3E jest firmą budowlaną, która rewolucjonizuje proces budowy domów! Tworzymy nową jakość dzięki przełomowemu osiągnięciu polskiej
inżynierii - technologii opartej na unikalnym, opatentowanym i polskim produkcie - elementach SYSTEM 3E z perlitu. Wyznaczamy zupełnie nowe standardy
budowy. DOM 3E buduje kompleksowo, energooszczędnie, ekonomicznie
i ekologicznie. Wznosimy ściany bezspoinowo, bez docieplenia i w rekordowo
szybkim tempie.
Naszym inwestorem oraz ambasadorem jest Grzegorz Krychowiak – czołowy
piłkarz reprezentacji Polski!
Obszary praktyk i staży:
• stażysta w dziale projektowym
• stażysta w dziale realizacji
• stażysta w dziale badań
i rozwoju
Stanowiska pracy:
• kosztorysant/inżynier ds.
ofertowania
• specjalista ds. przygotowania produkcji
• specjalista ds. zakupów
• młodszy architekt
• młodszy projektant konstrukcji budowlanych

REKRUTACJA:
Jeśli posiadasz zmysł techniczny, branża budowlana jest Ci bliska, a dodatkowo lubisz kontakt
z ludźmi to właśnie Ciebie szukamy!
Aplikuj przez:
https://www.dom3e.com/dolacz-do-nas/
lub biuro karier WAT:
https://kariera.wat.edu.pl/.
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Kontakt:
DOM 3E S.A.
adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
telefon: +48 22 544 99 00
mail: hr@dom3e.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

DSV International Shared Services Sp. z o.o.

Branża: Transport i Logistyka
O firmie: Grupa DSV to jedna z czołowych firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) na świecie. Nasza główna siedziba znajduje się w Danii, pozostałe
– w ponad 90 krajach świata.
DSV International Shared Services (DSV ISS) z siedzibą w Warszawie dynamicznie się rozwija. Zatrudniamy ponad 1300 fantastycznych pracowników, a ta
liczba wciąż wzrasta.
Odwiedź nasze biuro DSV ISS podczas Wirtualnego Spaceru 360°:
https://social.dsv.com/2QS
Kluczowe kompetencje:
Rozwój pracowników wewnątrz organizacji, Kultura feedbacku, Otwartość na innowacje.
Obszary praktyk i staży:
Finanse, Księgowość, Administracja
Celna, IT, Automatyzacja Procesów,
Administracja.
Stanowiska pracy:
Asystent/ka ds. Wsparcia Procesów Logistycznych, Asystent/ka ds. Transportu
Międzynarodowego, Stażysta ds. Wprowadzania Danych, Assistant IT Supporter, Asystent/ka ds. Raportowania.

REKRUTACJA:
Sprawdź nasze oferty i aplikuj:
https://social.dsv.com/3aR
lub napisz do nas:
rekrutacja@pl.dsv.com

Kontakt:
DSV International Shared Services Sp. z o.o.
adres: Taśmowa 10, 02-677 Warszawa
strona: https://www.dsv.com/pl-pl
mail: rekrutacja@pl.dsv.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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DSV Road Sp. z o.o.
Branża: Transport, Spedycja, Logistyka

Kluczowe kompetencje:
Zdolności organizacyjne, podzielność
uwagi, analizowanie i rozwiązywanie
problemów, współpraca w dynamicznym otoczeniu.

O firmie: Grupa DSV to jedna
z czołowych firm z branży TSL na
świecie. Zatrudniamy ponad 75 000
fantastycznych osób, a dzięki biurom
w ponad 90 krajach na świecie możliwości rozwoju kariery jest bardzo
wiele! DSV w Polsce działa w ramach
5 spółek, których praca koncentruje
się na różnych obszarach naszego
biznesu. DSV Road świadczy usługi
transportu drogowego na terenie
całej Europy i znajduje się w TOP 3
dostawców na tym rynku. W polsce
działamy w kilkunastu lokalizacjach.
Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w DSV!

Obszary praktyk i staży:
Transport Krajowy, Transport Międzynarodowy, Obsługa Klienta
w Transporcie.
Stanowiska pracy:
Asystent Spedycji, Agent Obsługi
Klienta, Asystent ds. Administracji
Transportu.
REKRUTACJA:
Aktualne rekrutacje do DSV Road dostępne
są na pracuj.pl.
Zgłoszenia na praktyki przyjmujemy pod
adresem mailowym:
hrbp.road@pl.dsv.com.
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Kontakt:
DSV Road Sp. z o.o.
adres: ul. Ożarowska 40/42, Duchnice,
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon: +48 572 292 333
mail: hrbp.road@pl.dsv.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o.
Branża: Usługi przeprowadzkowe i transportowe
O firmie: Prawdopodobnie najlepsza firma przeprowadzkowa w Polsce!
Od 20 lat swiadczymy profesjonalne usługi przeprowadzkowe i transportowe
– zarówno krajowe jak i miedzynarodowe. Realizujemy dedykowane relokacje
firm, biur oraz instytucji. Z naszej oferty korzystaja również Klienci indywidualni,
którzy powierzaja nam przeprowadzki domów lub mieszkan.
Posiadamy wyspecjalizowana flote pojazdów, która spełnia wymagania odpowiedniego zabezpieczenia różnych ładunków i ich sprawnego transportu oraz
profesjonalne narzedzia zarzadzania logistyka usług.
Kluczowe kompetencje:
Umiejetnosc pracy w zespole, łatwosc przyswajania nowych informacji, komunikatywność.
Obszary praktyk i staży:
Wsparcie działu technicznego w zakresierealizacji usług przeprowadzkowych.
Stanowiska pracy:
Najczesciej poszukiwane stanowiska:
• Specjalista ds. przeprowadzek
• Kierowca
• Opiekun kluczowych klientów
Kontakt:
REKRUTACJA:
Aplikuj przesyłajac dokumenty na:
kariera@dts.pl

DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp z o.o.
adres: Wał Miedzeszynski 251
04-866 Warszawa
telefon: 508 003 121
mail: kariera@dts.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

spis treści

25

Egis Poland Sp. z o.o.
Branża: Biuro konsultingowo – projektowe
O firmie: Egis Poland - biuro konsultingowo – projektowe, spółka należąca do
światowej Grupy Egis. Świadczy kompleksowe usługi w obszarach:
• Infrastruktura transportu,
• Budownictwo
• Gospodarka wodno- ściekowa
• Telekomunikacja.
Kluczowe kompetencje: znajomość
programów: Microstation/AutoCad
Doświadczenie w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetyki kolejowej.
Obszary praktyk i staży: elektroenergetyka, trakcja, srk, konstrukcje,
drogi, mostyw Pionie Zarządzania
Ryzykami.
Stanowiska pracy:
• Asystent Projektanta w branży drogowej
• Asystent Projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej
• Asystent Projektanta w branży Sieć Trakcyjna
• Asystent Projektanta w branży mostowej

REKRUTACJA:
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV na adres email:
i.watruch@egis-poland.com
z dopiskiem „PRACA - EGIS POLAND”
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Kontakt:
Egis Poland Sp. z o.o.
adres: ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa
faks: +48 22 20 30 101,
mail: biuro@egis-poland.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

ENCO Sp. z o.o.
Branża: Elektroenergetyka
O firmie: Ponad 30 lat doświadczeń w elektroenergetyce.
Nasza firma koncentruje się na realizacji zadań z zakresu średnich i niskich
napięć na rzecz energetyki zawodowej, szeroko rozumianej energetyki przemysłowej i budownictwa. Kluczowe produkty oferowane przez firmę, to kontenerowe stacje transformatorowe - w tym dedykowane dla OZE, złącza kablowe SN,
systemy uszczelnień kabli i rur oraz osprzęt kablowy.
Pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w branży
o wysokim potencjale rozwoju, dobre warunki socjalne, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości przyuczenia do zawodu, ubezpieczenia grupowe, pakiet ZFŚS
oraz dostęp do współfinansowanego pakietu Multisport.
Kluczowe kompetencje:
• Chęć do nauki, pracy i rozwoju
• Odpowiedzialność
• Komunikatywność
Obszary praktyk i staży:
• W dziale logistyki
• W dziale produkcji przy montażach
Stanowiska pracy:
Inżynier Elektryk, Inżynier Sprzedaży,
Młodszy Inżynier telemechaniki,
Asystent/ka w dz. logistyki i sprzedaży, Inż ds. przygotowania produkcji,
Elektromonter
REKRUTACJA:
rekrutacja@grupaenco.pl
tel. 22-543-72-61

Kontakt:
ENCO Sp. z o.o.
adres: ul. Postępu 13; 02-676 Warszawa
telefon: 22 543-72-00
mail: enco@grupaenco.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Enerko Energy Sp. z o. o
Branża: Budownictwo Hydrotechniczne
i Przemysłowe

Kluczowe kompetencje: Wykształcenie
wyższe techniczne, mechaniczne, budowlane, projektowe i pokrewne. Znajomość
rysunku technicznego i umiejętność
tworzenia dokumentacji technicznej.
Znajomość podstaw projektowania, mechaniki teoretycznej i konstrukcji maszyn.
Umiejętność wykonywania modeli 3D
oraz dokumentacji rysunkowej, znajomość programu AutoCad.

O firmie: Enerko Energy Sp. z o. o. jest
firmą budowlaną działającą w branży hydrotechnicznej i przemysłowej. Zajmujemy się: generalnym wykonawstwem elektrowni OZE; dostawą technologii (turbin
wodnych, automatyki); projektowaniem
turbin i podzespołów budownictwem
niskoenergetycznym; budownictwem
kubaturowym (hale, magazyny).
Wdrażamy szereg nowych rozwiązań
do budownictwa hydrotechnicznego
i przemysłowego, mającego na celu efektywne wykorzystanie energii.

Obszary praktyk i staży: Organizujemy
praktyki i staże w dziale projektowym,
w dziale przygotowywania inwestycji
oraz na produkcji.
Stanowiska pracy: Konstruktor mechanik, Projektant konstrukcji budowlanych, Monter,
Operator maszyn, Kierownik budowy / robót, Inżynier budowy.

REKRUTACJA:
Kierownik budowy, Kierownik robót, Inżynier budowy, Asystent / specjalista ds. kosztorysowania, Asystent projektanta
konstrukcji budowlanych, Projektant / asystent projektanta
instalacji przemysłowych.
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Kontakt:
Enerko Energy Sp. z o. o.
adres: Ul. Skrajna 41 A, 25650 Kielce
telefon: +48 780 095 049
mail: katarzyna.ptak@ioze.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Etronika Sp. z o.o
Branża: Optoelektronika, termowizja
O firmie: Etronika Sp. z o.o. jest prywatnym polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu i budowie systemów optycznych i optoelektronicznych z zakresu techniki termowizyjnej, noktowizyjnej i laserowej głównie dla
potrzeb sektora obronnego.
W naszej ofercie znajdują się m. in. celowniki termowizyjne do broni strzeleckiej, kamery termowizyjne i telewizyjne, przyrządy obserwacyjno-celownicze,
dalmierze laserowe. Projektujemy i budujemy głowice optoelektroniczne przeznaczone do obserwacji i celowania stosowane w pojazdach wojskowych oraz
systemach kierowania ogniem.
Kluczowe kompetencje:
Umiejętność pracy w zespole, sumienność, znajomość oprogramowania CAD.
Obszary praktyk i staży:
Projektowanie mechaniki, optyki,
elektroniki.
Stanowiska pracy:
Konstruktor mechanik, elektronik,
optoelektronik.

REKRUTACJA:
Zapraszamy do składania
aplikacji na:
biuro@etronika.pl

Kontakt:
Etronika Sp. z o.o.
adres: ul. Mińska 25
telefon: 22 870 64 96
mail: biuro@etronika.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o

Branża: Zbrojeniowa
O firmie: Jesteśmy wiodącym producentem broni na rynki krajowe i zagraniczne, głównym dostawcą broni dla Sił Zbrojnych RP, MSWiA, na rynek cywilny
i eksport. Jesteśmy częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., lidera polskiego
przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie. Nasza
siedziba stanowi jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.
W spółce pracuje obecnie ponad pół tysiąca i pracowników i wciąż rekrutujemy.
Dołącz do nas!
Kluczowe kompetencje:
Nasze produkty to synonim bezpieczeństwa, niezawodności i nowoczesności.
Obszary praktyk i staży:
Konstrukcja i technologia.
Stanowiska pracy:
• Operator CNC
• Konstruktor
• Technolog

REKRUTACJA:
Operator CNC
Konstruktor
Technolog
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Kontakt:
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o.
adres: ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
telefon: 48 38 99 100
mail: sekretariat@fabrykabroni.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

FARA Polska sp. z o.o.
Branża: IT / Software House
O firmie: FARA jest firmą norweską, wiodącym dostawcą rozwiązań IT dla sektora transportu publicznego. Naszym Klientom oferujemy inteligentne i łatwe
w obsłudze rozwiązania dostarczające informacje w czasie rzeczywistym, czy
systemy ticketingowe.
W 2019 roku FARA dołączyła do firmy Ticketer, brytyjskiego lidera rynku
technologii sprzedaży biletów autobusowych, łącząc dwie firmy o silnej wspólnej
misji - „Making Travel Easy”. Razem tworzymy Ticketer Group.
Kluczowe kompetencje:
C#, .NET, C++, Qt, Java, Python,
Android, iOS testy manualne, testy
automatyczne
Obszary praktyk i staży:
programowanie, testowanie, administracja IT
Stanowiska pracy:
Junior Software Test Engineer
Junior Software Developer
Junior System Engineer

REKRUTACJA:
Oferujemy możliwość współpracy na różnych
poziomach zaawansowania: praktyki (bezpłatne), staż płatny, junior, regular i senior.
Aktualne oferty dostępne są na stronie:
https://ticketergroup.bamboohr.com/jobs/

Kontakt:
FARA Polska
adres: Al. Jerozolimskie 93
telefon: 602 545 444
mail: agnieszka.kotwicka@fara.no

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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FONON Sp. z o.o.
Branża: Telekomunikacja, Telematyka
O firmie: Firma Fonon Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie
i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych typów sieci
ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych. Wszystkie usługi
realizujemy kompleksowo poczynając od stworzenia obrazu koncepcji, poprzez
opracowanie i pozyskanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz podwykonawczej, aż po wybudowanie i serwis sieci. Fonon Sp. z o.o. należy do Grupy
Kapitałowej WASKO, którą tworzą komplementarne podmioty o różnych specjalizacjach. Zapewnia to synergię oraz możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych.
Kluczowe kompetencje: Projektowanie; Budowa i serwis sieci światłowodowych i radiokomunikacyjnych
Obszary praktyk i staży:
Kierunki: Geodezja i kataster, Elektronika i telekomunikacja, Infrastruktura komunikacyjna
Stanowiska pracy:
Stażysta, Praktykant

REKRUTACJA:
https://fonon.com.pl/
https://www.linkedin.com/company/
fonon/jobs/
https://www.wasko.pl/oferty-pracy/

32

spis treści

Kontakt:
FONON Sp. z o.o.
adres: ul. Czackiego 7/9/11,
00-043 Warszawa
telefon: 500-223-028
mail: hr@wasko4b.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Freeport Metrics Sp. z o.o
Branża: Information Technology & Services
O firmie: Freeport Metrics is an American-Polish software 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 discovery, definition and design
along with technical 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 development and QA, as evidenced by a long list of successful product
and services launches on the US market.
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
Obszary praktyk i staży:
If you are a young, less experienced but passionate 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 challenge you are more than welcomed. Explore our
internship opportunities: https://freeportmetrics.com/careers
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 https://freeportmetrics.com/careers
Our recruitment process consists of 3 parts:
- CV review,
- phone interview
- home assignment
- online interviews

Kontakt:

telefon: 501 557 410
mail: careers@freeportmetrics.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Freightliner PL Sp. z o.o
Branża: Logistyka, Transport kolejowy
O firmie: Jesteśmy innowacyjną i dynamiczną, dużą spółką należącą do globalnego koncernu Genesee & Wyoming zatrudniającego ponad 7.500 pracowników na całym świecie, którego większościowym udziałowcem jest wiodący
fundusz inwestycyjny Brookfield. Świadczymy usługi towarowych przewozów
kolejowych w Polsce i w Niemczech oraz w ruchu transgranicznym przy wykorzystaniu nowoczesnego taboru. Dzięki wysokiemu poziomowi usług, terminowym dostawom oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i organizacyjnym jesteśmy gotowi sprostać potrzebom najbardziej wymagających
klientów.
Kluczowe kompetencje: Zdolności
analityczne, planowanie i organizacja, jęz. niemiecki, komunikacja
Obszary praktyk i staży:
Dyspozytura , Dział Planowania
Przewozów , Dział Utrzymania
Stanowiska pracy:
• Planista Logistyk
• Dyspozytor Planista
• Planista ds. personelu

REKRUTACJA:
Rekrutujemy na stanowiska związane
z planowaniem przewozów oraz ich obsługą
dyspozytorską i techniczną.
Wejdź na naszą stronę www.najsilniejsi.pl
i sprawdź jakie obecnie prowadzimy rekrutacje oraz jak wyglada proces i jak się do niego
przygotować.
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Kontakt:
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź na stronę: www.najsilniejsi.pl
Jesli masz pytania, napisz do nas:
praca@freightliner.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Fundacja Biznes Bez Barier
Branża: Organizacja Pozarządowa, Agencja Zatrudnienia
O firmie: „Dostępny biznes to równe szanse” - Fundator Adrian Furman
Fundacja Biznes Bez Barier została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25076. Rekrutujemy tylko skutecznych
i najlepszych pracowników z niepełnosprawnością. Naszym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie inicjatyw
zapewniających im szeroko rozumianą dostępność (audyt dostępności cyfrowej,
architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej). Pomagamy także różnym
instytucjom w przygotowaniu wniosków grantowych na poprawę dostępności.
Kluczowe kompetencje:
Stawiamy na kreatywne i wykształcone osoby, które wyróżniają się
swoimi umiejętnościami.
Obszary praktyk i staży:
Dostosowujemy się do aktualnych
potrzeb i trendów na otwartym rynku
pracy.
Stanowiska pracy:
Publikujemy oferty pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. Stawiamy m.in.
na znajomość języków obcych i szeroko
pojęte umiejętności z branży IT.

Kontakt:
REKRUTACJA:
Aktualne nabory i oferty pracy znajdziesz
na naszej stronie internetowej:
https://biznesbezbarier.org

Fundacja Biznes Bez Barier
adres: ul. Gdyńska 25/50,
58-100 Świdnica
telefon: 731 400 006
mail: rekrutacja@biznesbezbarier.org

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
Branża: IT
O firmie: Gabos Software wytwarza oprogramowanie dla placówek medycznych. Nieprzerwanie od ponad 20 lat pochłonięci projektowaniem i dostarczaniem oprogramowania wyłącznie dla sektora ochrony zdrowia. Przez wszystkie
te lata nabieramy doświadczeń, tworzymy nowe produkty i rozwijamy się wraz
z rynkiem medycznym. Codziennie pracujemy nad rozwiązaniami, które mają
ułatwić pracę personelu placówek medycznych, zaoszczędzić czas i zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa Pacjentów.
Dostarczamy nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania, usług wdrożeniowych i szkoleń. Obejmujemy naszych klientów opieką techniczną i serwisową.
Kluczowe kompetencje:
• programowanie
• bazy danych
• sieci
• systemy komputerowe
• analiza
• projektowanie systemów
Obszary praktyk i staży:
Studenci kierunków biocybernetyka i inżynieria biomedyczna oraz informatyka.
Stanowiska pracy:
• Stażysta
• Praktykant

Kontakt:
REKRUTACJA:
https://gabos.com.pl/pl/kariera/
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GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
adres: ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice
telefon: +48 32 661 00 71
mail: rekrutacja@gabos.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
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 systemów informacji przestrzennej dedykowanego w szczególności dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej 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.
Kluczowe kompetencje:
Umiejętność pracy w zespole, łatwość
przyswajania nowych informacji,
komunikatywność.
Obszary praktyk i staży:
Przedmiotem praktyk i staży są
zazwyczaj bieżące prace związane
z tworzeniem serwisów i zbiorów
danych dla gmin.
Stanowiska pracy:
Praktykant wykonujący czynności
z zakresu obszaru praktyk.

REKRUTACJA:
Indywidualna poprzez przesłanie aplikacji
wraz z CV na adres mail:
https://geo-system@geo-system.com.pl.
Oferty rekrutacji publikowane są w miarę
potrzeb najczęściej na adresy e-mail stowarzyszeń studenckich poszczególnych uczelni
lub indywidualne adresy e-mail roczników.

Kontakt:

adres: ul. Kubickiego 9 lok. 5,
02-954 Warszawa
telefon/fax: (0-22) 847-35-80
mail: geo-system@geo-system.com.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Główny Urząd Miar
Branża: Administracja rządowa
O firmie: Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym
w sprawach miar i probiernictwa. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności
pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa oraz zabezpieczenia interesów obywateli. Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią, jednostkami miar i ich definicjami, jak również
zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi oraz z tematyką
ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa.
Kluczowe kompetencje:
określa USTAWA z dnia 11 maja
2001 r. - Prawo o miarach.
Obszary praktyk i staży:
Laboratoria metrologiczne i biura
GUM.
Stanowiska pracy:
stanowiska w służbie cywilnej i eksperckie.
REKRUTACJA:
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w GUM, a także
o rekrutacji na staże i praktyki,
znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html
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Kontakt:
Główny Urząd Miar
adres: Ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: 22 581 93 99
mail: gum@gum.gov.pl
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Goldman Sachs Poland Services Sp. z o.o
Branża: Finance/ Banking
O firmie: At Goldman Sachs, we think who you are makes you better at what
you do. At Goldman Sachs, our Engineers don’t just make things – we make
things possible. Build innovations that drive our business and financial markets
worldwide. Solve the most challenging and pressing engineering problems for
our clients. Join our engineering teams that build massively scalable software
and systems, architect low latency infrastructure solutions, proactively guard
against cyber threats, and leverage machine learning alongside financial engineering to continuously turn data into action. Create new businesses, transform
finance, and explore a world of opportunity at the speed of markets.
Kluczowe kompetencje:
Detail-orientation with sound judgment and integrity.
Obszary praktyk i staży:
Summer Internship – 9-10 weeks
(July-September).
Stanowiska pracy:
Off-cycle Internship — 3-6 months
(3-5 days a week)
New Analyst Programme - full-time
employment for graduates.
REKRUTACJA:
Visit goldmansachs.com/careers to
apply and for more information.
Applications are reviewed on
a rolling basis and spaces are
limited. Apply now!

Kontakt:
Goldman Sachs
adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw
strona: goldmansachs.com/careers/
mail: recruitment-poland@gs.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Grupa AF Sp. z o.o.
Branża: Consulting, doradztwo biznesowe, IT, oprogramowanie komputerowe
O firmie: Adrian Furman - wizjoner, od którego wszystko się zaczęło.
Adrian Furman, będąc osobą niepełnosprawną, nie wybrał biernego stylu życia.
Postawił na działanie, a dziś jest nazywany Stephanem Hawkingiem biznesu.
Założył markę Grupa AF oraz amerykańską spółkę Poland IT-Lab. Grupa AF
specjalizuje się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzi projekty i wdraża rozwiązania, pomaga firmom
zwiększyć konkurencyjność, podnosić efektywność działania oraz realizować
założone cele biznesowe. Grupa AF stawia na następujące wartości: kapitał
intelektualny, wyspecjalizowana kadra i know-how.
Kluczowe kompetencje: consulting,
IT, oprogramowanie komputerowe,
marketing, doradztwo biznesowe.
Obszary praktyk i staży: Dostosowujemy się do potrzeb i trendów w
zakresie IT i doradztwa biznesowego.
Stanowiska pracy:
Specjaliści z branży IT, marketingu,
oprogramowania komputerowego
i doradztwa biznesowego.

REKRUTACJA:
Aktualne nabory i oferty pracy
znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://grupaaf.pl oraz
na stronie fundacji Biznes Bez
Barier, którą wspieramy merytorycznie: https://biznesbezbarier.org

40

spis treści

Kontakt:
Grupa AF Sp. z o.o.
adres: ul. Gwiaździsta 62/12/2,
53-413 Wrocław
telefon: 731 400 006
mail: m.mokrzycka@grupaaf.pl
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Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD

OW

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 36-letnim doświadczeniem działa jako Generalny Wykonawca w kraju i na świecie (Europie,
Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie), oferując wznoszenie obiektów budowlanych w systemie Design &
Build, Build oraz Design, realizując inwestycje zarówno z sektora prywatnego jak i Zamówień Publicznych.
Grupa mocno rozwinęła swoją działalność również na terenie Skandynawii, gdzie w jej skład wchodzi spółka zależna „córka” – szwedzka TASBUD SVERIGE AB.
Grupa posiada w zasobach własną proekologiczną fabrykę modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej.
W strukturach Grupy od wielu lat funkcjonuje Pion Naukowo – Badawczy, dzięki czemu Grupa ma na
swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań oraz zdobyte patenty, tworzące między innymi system
zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Kluczowe kompetencje:
wykształcenie wyższe kierunkowe (min. inżynier),
umiejętność zarządzania projektami będzie dodatkowym 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.
Obszary praktyk i staży:
Praktyki i staże w Polsce oraz za granicą dla
studentów kierunków Budownictwo oraz Budownictwo Zrównoważone, a także Logistyka,
Elektronika.
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
internetowej:
https://fbitasbud.pl/oferty-pracy/

Kontakt:
Oferty pracy:
rekrutacja@fbitasbud.pl
Staże i praktyki:
praktyki@fbitasbud.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

spis treści

41

GuestTek
Branża: Technologie i usługi informatyczne
O firmie: GuestTek™ jest największym na świecie dostawcą rozwiązań do szybkiego Internetu i IPTV dla globalnego przemysłu hotelarskiego. Nasza platforma OneView™ zapewnia konwergentne usługi danych, wideo, telefonii, głosu
nad własnością i aplikacji mobilnych.
Jako preferowany dostawca dla głównych marek hotelowych, zapewniamy
projektowanie sieci, zaopatrzenie, wdrażanie i całodobową obsługę klienta po
sprzedaży. OneView działa w konwergentnej sieci IP (Ethernet lub Coax) obsługując szeroką gamę aplikacji generujących przychody.
Kluczowe kompetencje:
Wiedza o sieciach (zespół Global Support), umiejętności rozwiązywania problemów, chęć do nauki i rozwoju.
Obszary praktyk i staży:
• praca z sieciami IT
• zarządzanie projektami IT
• zarządzanie łańcuchem dostaw
• konfiguracja i instalacja systemów IT
Stanowiska pracy:
Zespoły:
Global Support: Junior Network Analyst, Network zdjêcie Specialist.
Operations:
Junior Project Coordinator, Junior Technical Deployment Engineer
Purchasing:
Junior Purchasing Specialist
Kontakt:
HRBP, Europe
adres: ul. Plac marszałka j. Piłsudskiego 2
telefon: 660 471 610
mail: anna.nitek@guest-tek.com
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Heller Consult Sp. z o.o
Branża: Inżynieria drogowa
O firmie: Od wielu lat wspieramy zarządców infrastruktury w Europie. Świadczymy usługi doradcze, badawcze i informatyczne dla administracji drogowej,
sektora prywatnego i instytucji naukowych. Są to projekty z zakresu diagnostyki
stanu nawierzchni, planowania strategii utrzymaniowych i BRD oraz pomiarów
i analiz ruchu. Nasz zespół tworzą inżynierowie, programiści, matematycy, fizycy
i specjaliści od kartografii, finansów i zarządzania. To unikatowe na rynku połączenie kompetencji pozwala nam tworzyć innowacyjne i zaawansowane technologiczne rozwiązania. Jesteśmy zgranym zespołem, który lubi swoją pracę
i stawia na partnerskie relacje.
Kluczowe kompetencje:
przetwarzanie, analiza i wizualizacja
danych drogowych; statystyka, GIS.
Obszary praktyk i staży:
budownictwo, infrastruktura komunikacyjna i transport, kartografia,
informatyka.
Stanowiska pracy:
kierownik projektów, analityk danych, inżynier projektów, technik pomiarów
ruchu, informatyk programista, administrator systemów i sieci komputerowych.
REKRUTACJA:
email: rekrutacja@heller-consult.pl
aktualne oferty:
heller-consult.pl/praca
więcej o nas:
linkedin.com/company/heller-consult-sp-z-oo
facebook.com/HellerConsultSpzoo

Kontakt:
Heller Consult spółka z o.o.
adres: Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
telefon: +48 22 501 45 10
mail: hc@heller-consult.pl
strona: www.heller-consult.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Infracert TSI Sp. z o. o.
Branża: Interoperacyjność systemu kolei
O firmie: Jesteśmy polską jednostką
specjalizującą się w działalności oraz
wsparciu polskiego i europejskiego rynku
kolejowego. Posiadamy status Jednostki
Notyfikowanej nr NB 2738 oraz Jednostki
Wyznaczonej DeBo. Posiadamy wieloletnie do wiadczenie w zakresie certyfikacji
składników i podsystemów interoperacyjności oraz ocen bezpieczeństwa.
Kluczowe kompetencje:
Szukamy osób które rozpoczęły/ukończyły studia w jednej z branż: budownictwo,
transport kolejowy, mechanika i budowa
maszyn i inne.
Obszary praktyk i staży:
Departament Certyfikacji, podsystemy:Infrastruktura, PRM, Energia,
Sterowanie.
Stanowiska pracy:
• Specjalista ds. Certyfikacji (podsystemy: Infrastruktura, PRM, Energia,
Sterowanie, Tabor),
• Stażysta/Stażystka/Asystent Biura

REKRUTACJA:
Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na maila praca@infracert.com
bądź przez formularz kontaktowy
w zakładce KONTAKT na stronie
https://infracert.pl/
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Kontakt:
Infracert TSI Sp. z o. o.
adres: ul. Jagiellońska 32/3,
03-719 Warszawa
NIP: 5272693391
telefon: +48 22 300-26-38
mail: biuro@infracert.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Branża: Budownictwo drogowe i mostowe, inżynieria lądowa i transport
O firmie: IBDiM - placówka naukowa zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami
i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów,
pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Tworzy
i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponuje akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie
komunikacyjnym. Prowadzi bardzo aktywną współpracę z ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach krajowych i zagranicznych.
Kluczowe kompetencje:
Kierunek studiów zgodny z profilem
działalności Instytutu, znajomość
j. obcych.
Obszary praktyk i staży:
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa motoryzacyjnego.
Stanowiska pracy:
- stażyści,
- specjaliści inżynieryjno-techniczni.

REKRUTACJA:
Bezpośrednia - oferty pracy dostępne na stronie https://ibdim.edu.pl/
zakładka Rekrutacja.

Kontakt:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
adres: ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa
telefon: 22 39 00 107
mail: ibdim@ibdim.edu.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW
TECHNIKI PAN
Branża: Jednostka naukowa
O firmie: Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości
badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej
nauki i technologii. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych.
Prowadzone są badania w obszarach nanotechnologii, materiałów wieloskładnikowych i wielofunkcyjnych, mikro-, nano- i biomateriałów, obliczeniowych
aspektów mechaniki, inżynierii materiałowej, sztucznej inteligencji, biologii,
bioinformatyki i bioinżynierii, a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technicznej a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technologii inteligentnych.
Kluczowe kompetencje:
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria materiałowa,
• informatyka techniczna i telekomunikacja,
• automatyka, elektronika i elektrotechnika,
• inżynieria biomedyczna
Obszary praktyk i staży:
https://www.ippt.pan.pl/o-instytucie/
misja
Stanowiska pracy:
http://bip.ippt.pan.pl/oferty-pracy/aktualne

REKRUTACJA:
indywidualnie według ofert
https://bip.ippt.pan.pl/oferty-pracy/aktualne
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Kontakt:
IPPT PAN
adres: ul. Pawińskiego 5B
telefon: 22 826 12 81
mail: director@ippt.pan.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

IS-Wireless
Branża: Telekomunikacja
O firmie: IS-Wireless jest dostawcą mobilnych sieci 4G i 5G. Obejmuje to zgodne ze standardami oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do budowy sieci
RAN jak i Core. IS-Wireless propaguje budowę sieci w modelu otwartym (Open
RAN). To jedyna polska firma uczestnicząca od 2012 roku w badaniach nad 5G
w ramach programów badawczych UE. Współpracuje z wieloma czołowymi krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi. IS-Wireless to zespół ponad
50 wysokiej klasy specjalistów sieci RAN, Core, wirtualizacji i inżynierii oprogramowania. W skład zespołu wchodzą weterani budowy sieci mobilnych w Polsce
oraz twórcy pionierskich prac badawczych w zakresie systemów radiowych.
Kluczowe kompetencje:
Wiedza z zakresu telekomunikacji oraz
znajomość technologii LTE, 4G, 5G.
Obszary praktyk i staży:
Tester Intership
Stanowiska pracy:
• Specification Engineer
• Junior Protocol Test Engineer
• Więcej tu: https://careers.is-wireless.com/
NASZE WARTOŚCI:
• Lojalność
• Współpraca
• Szczerość
• Otwartość
• Odwaga
• Ambicja

Kontakt:
IS-Wireless
adres: Piaseczno/Warszawa, Puławska 45b
Nasze oferty pracy:
https://careers.is-wireless.com/

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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ITDS Polska Sp. z o.o
Branża: IT Consulting
O firmie: ITDS Polska is a consultancy

Kluczowe kompetencje:
Good knowledge of English language. The set of desired competencies
will be different if you want to be a
Project Manager or Java Developer.
Stanowiska pracy:
https://itds.pl/vacancy/
We are looking for Developers,
Business Analysts, Project Managers,
Testers, IT Support, etc.

company for financial service providers, founded in 2016. We combine
the experience we have accumulated
with our in-depth knowledge of technology, legislation, and digital marketing. We run over 200 projects for
different Clients from financial sector. We have been listed on FT1000
Fastest Growing European Companies as the 2nd Polish company.

REKRUTACJA:
CV in Polish or English sent to
hr@itds.pl or direct application to
job ad from our website.
Stages of the recruitment process:

Kontakt:

1) Interview with Recruiter and
ITDS Manager

ITDS Polska Sp. z o.o.
adres: Złota 59, 00-120 Warszawa

2) Interview with the Client, sometimes with testing of skills

Karolina Kucińska
telefon: 787 021 164
mail: karolina.kucinska@itds.pl
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Job Impulse Polska Sp. z o.o.
Branża: Agencja Pracy Tymczasowej
O firmie: Jesteśmy agencją pracy działającą na polskim rynku od 15 lat. Co roku
dzięki nam zatrudnienie znajduje 30 000 osób. Oferujemy pracę tymczasową,
stałą oraz dorywczą. Prowadzimy rekrutacje na stanowiska wszystkich szczebli. Weryfikujemy Twoje potrzeby, kompetencje i cele, a następnie proponujemy
pracę, która będzie spełniała Twoje oczekiwania.
W ramach programu TAKpełnosprawni wspieramy rozwój zawodowy osób
z niepełnosprawnością oraz promujemy ich zatrudnianie na lokalnym rynku pracy.
Kluczowe kompetencje:
Wykształcenie techniczne.
Obszary praktyk i staży:
W okresie wakacyjnym oferujemy
praktyki w zakładach produkcyjnych.
Stanowiska pracy:
Operator Maszyn, Technik serwisu,
Automatyk, Mechanik Utrzymania
Ruchu, Elektryk Utrzymania Ruchu,
Konstruktor. Oferujemy również prace na stanowiskach produkcyjnych,
magazynowych i biurowych.

REKRUTACJA:
Ilona Chuda
ul. Złota 79 Warszawa
+48 514 948 236
ilona.chuda@jobimpulse.pl

Kontakt:
Job Impulse Polska Sp. z o.o.
adres: ul. Złota 79; 00-819 Warszawa
telefon: 514 948 236
mail: ilona.chuda@jobimpulse.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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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, to międzynarodowy dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży
motoryzacyjnej i branży maszyn roboczych.
Od ponad 10 lat, naszym klientom – globalnym markom z rynku automotive
oferujemy projektowanie, rozwój technologii i produkcję elementów oraz kompletnych systemów wydechowych. Zapewniamy nowoczesne rozwiązania oraz
wysoką jakość produkcji.
Kluczowe kompetencje:
Wiedza kierunkowa, uzależniona od
działu, znajomość języka angielskiego.
Obszary praktyk i staży:
Płatne staże - wszystkie obszary
działalności firmy.
Stanowiska pracy:
• R&D
• Process engineering
• Quality
• Maintenance

REKRUTACJA:
Aktualne rekrutacje dostępne są na
stronie Pracuj.pl oraz Praca.pl
w zakładce Oferty Pracy.
Możesz również aplikować wysyłając swoje CV na adres:
rekrutacja@katcon.com
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Kontakt:
KATCON Polska Sp. z o.o.
adres: Pass 20A, 05-870 Błonie
Dział rekrutacji:
mail: rekrutacja@katcon.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Branża: IT
O firmie: Inspiruje nas medycyna! Od 2003 roku tworzymy innowacyjne rozwiązania dla sektora medycznego. W naszym portfolio znajdują się zaawansowane technologicznie programy do prowadzenia gabinetów/przychodni oraz
szereg praktycznych aplikacji mobilnych, dedykowanych zarówno profesjonalistom medycznym, jak i pacjentom.
Kluczowe kompetencje:
JavaScrpit, Git, Sass, vue.js,
HTML&CSS.
Obszary praktyk i staży:
Tworzenie nowych funkcjonalności,
rozwijanie już istniejących, naprawa
bugów.
Stanowiska pracy:
Frontend Developer.

REKRUTACJA:
Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do spróbowania swoich
sił w naszej rekrutacji online! Wyślij
CV na adres:
rekrutacja.it@lekseek.com.

Kontakt:
LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp. k.
adres: ul. Puławska 465; 02-844 Warszawa
mail: rekrutacja.it@lekseek.com

Skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Branża: IT
O firmie: Inspiruje nas medycyna! Od 2003 roku tworzymy innowacyjne rozwiązania dla sektora medycznego. W naszym portfolio znajdują się zaawansowane technologicznie programy do prowadzenia gabinetów/przychodni oraz
szereg praktycznych aplikacji mobilnych, dedykowanych zarówno profesjonalistom medycznym, jak i pacjentom.
Kluczowe kompetencje:
Python, Django, znajomość baz danych, Git, doświadczenie w pracy
z REST API
Obszary praktyk i staży:
Tworzenie nowych funkcjonalności,
rozwijanie już istniejących, naprawa
bugów
Stanowiska pracy:
Python Developer

REKRUTACJA:
Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do spróbowania swoich
sił w naszej rekrutacji online! Wyślij
CV na adres:
rekrutacja.it@lekseek.com.

Kontakt:
LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp. k.
adres: ul. Puławska 465; 02-844 Warszawa
mail: rekrutacja.it@lekseek.com

Skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
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Logwin Poland Sp. z o.o.
Branża: Logistyka magazynowa (kontraktowa), spedycja.
O firmie: Logwin Poland istnieje w Polsce od 2003 roku, ale historia Grupy
Logwin, której jesteśmy częścią, sięga aż 1877 roku. To właśnie globalne doświadczenie daje nam solidne podstawy do realizacji obsługi logistycznej na
najwyższym poziomie. Dodając do tego wysoką świadomość ciągłego rozwoju
branży, wypracowaną precyzję, zaangażowanie i wiedzę, zdobyliśmy zaufanie
największych marek.
Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych dla naszych
Klientów. Realizujemy usługi z dwóch podstawowych segmentów działalności:
logistyka magazynowa (kontraktowa) oraz spedycja.
Kluczowe kompetencje:
wiedza z zakresu logistyki i transportu, bardzo dobra znajomość języka
angielskiego.
Obszary praktyk i staży:
Spedycja, Logistyka, IT, Finanse, HR,
Kontrola Jakości, Sprawy Celne,
Sprzedaż.
Stanowiska pracy:
Spedytor morski, Spec. ds. Wsparcia sprzedaży, Spec. ds. Wsparcia aplikacji
logistycznych, Spec. ds. Analizy i Kalkulacji.
REKRUTACJA:
Nasze aktualne oferty pracy
https://www.praca.pl/s-logwin.html?p=Logwin
Zapraszamy do aplikacji spontanicznych:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/
RecruitmentForm.aspx?WebID=1f46b903f69b418d8a36a315ebc9e3fb

Kontakt:
Logwin Poland Sp. z o.o.
adres: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno
telefon: +48 539 774 329
mail: rekrutacja-pl@logwin-logistics.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Match-Trade Technologies Sp. z o.o
Branża: Match-Trade Technologies sp. z o.o.
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 współdziałały w ramach naszego systemu.
W ciągu 12 lat działalności udało nam się pozyskać ponad 180 klientów instytucjonalnych. Obecnie firma zatrudnia w Polsce ponad 70 osób, ale zainteresowanie naszymi produktami systematycznie rośnie, dlatego aktywnie powiększamy
nasz zespół.
Kluczowe kompetencje:
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, podstawowa znajomość
rynków finansowych, chęć do nauki
i pozytywne nastawienie :)
Obszary praktyk i staży:
Nie prowadzimy programów praktyk
i staży, jednak chętnie zatrudniamy osoby studiującę oraz rozpoczynające swoją
karierę zawodową.
Stanowiska pracy:
W naszej firmie wyróżniamy główne działy: IT, Broker Support, Market Maker,
Sales oraz Marketing
REKRUTACJA:
1. Wyślij swoje CV poprzez formularz na stronie
praca.match-trade.com
2.Porozmawiajmy-krótka rozmowa online
3. Spotkajmy się-zweryfikujemy wiedzę oraz
doświadczenie niezbędne do pracy na danym
stanowisku.
4. Informacja zwrotna
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Kontakt:
Match-Trade Technologies Sp. z o.o.
adres: ul. Królewska 18, Warszawa
telefon: 505 913 968
mail: hr@match-trade.com
strona: praca.match-trade.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni
Branża: Systemy informatyczne, cyberbezpieczeństwo, elektronika, telekomunikacja, kryptologiae
O firmie: NCBC to jednostka ekspercka MON - #cyfroweSERCEarmii! Centrum
odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. NCBC pełni także funkcję CISIRT MON oraz jest odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Centrum prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową,
badawczo-rozwojową i opiniodawczą.
Praca w NCBC daje możliwość działania z najlepszymi ekspertami i na najnowocześniejszym sprzęcie. Pracownicy NCBC biorą udział w największych
krajowych i zagranicznych ćwiczeniach i konkursach programowania (hackathonach), zdobywając czołowe miejsca.
Kluczowe kompetencje:
projektowanie rozwiązań, frontend, backend, full stack, administrowanie infrastrukturą serwerową/sieciową, testowanie, bezpieczeństwo
Obszary praktyk i staży:
Praktyki: cyberbezpieczeństwo, kryptologia, IT (staży nie oferujemy)
Stanowiska pracy:
specjaliści z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa, kryptologii, elektroniki, automatyki

REKRUTACJA:
https://www.cyber.mil.pl/kariera/
rekrutacja@cyber.mil.pl
infolinia rekrutacyjna: 509 667 777
(czynna w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00)

Kontakt:
NCBC
adres: ul. Rakowiecka 2,
00-909 Warszawa
strona: https://ncbc.wp.mil.pl/
mail: ncbc.rekrutacja@ron.mil.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Netwise SA
Branża: Technologia/ Consulting/ Wdrażanie systemów CRM i aplikacji biznesowych
O firmie: Netwise to jeden z najbardziej doświadczonych partnerów Microsoft
na świecie. Jako jedyni w Polsce możemy pochwalić się statusem Gold Cloud
Business Applications od Microsoft. Nasz zespół to eksperci w wielu obszarach pracujemy z entuzjastami, którzy nie boją się wyzwań! Umożliwiamy pracę
z najnowszymi technologiami, zapewniamy dostęp do know-how, a także gwarantujemy fajną atmosferę pracy. https://netwise.pl/
Netwise - Najczęściej nagradzany integrator CRM w Polsce.
Kluczowe kompetencje:
C#, .Net, Microsoft Dynamics 365, Angular, Azure Devops, React, Java Script.
Obszary praktyk i staży: Wdrażanie
i konfiguracja rozwiązań Microsoft
Dynamics 365.
Stanowiska pracy:
.NET Developer
Microsoft Dynamics 365 Developer
Functional Consultant / Business
Analyst (Dynamics 365).

REKRUTACJA:
https://netwise.pl/kariera/

Kontakt:

Netwise | Kariera - Dołącz do
najlepszego zespołu Dynamics
w Europie!
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Netwise. S.A.
adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Watszawa
mail: careers@netwise.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

PKN ORLEN S.A.
Branża: energetyka
O firmie: Jesteśmy zintegrowanym
koncernem multienergetycznym. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100
milionom Europejczyków, a nasze produkty dostępne są w blisko 90 krajach
na 6 kontynentach. Konsekwentnie
budujemy pozycję regionalnego lidera
transformacji energetycznej, wdrażając przyjazne środowisku technologie.
Kluczowe kompetencje:
współpraca, praca projektowa, poszukiwanie rozwiązań, innowacyjność
i kreatywność, proaktywna postawa.
Obszary praktyk i staży:
m.in. automatyka i robotyka, ekonomia, energetyka, informatyka, mechanika, technologia chemiczna, prawo,
zarządzanie.
Stanowiska pracy:
praca biurowa i produkcyjna.
REKRUTACJA:
do programu stażowego Kierunek ORLEN
odbywa się 2 razy w roku – w marcu
i w październiku. Płatne staże trwają
6 miesięcy i rozpoczynają się w lutym oraz
w lipcu. Aplikowanie na staż odbywa się za
pośrednictwem strony:
www.orlen.pl/kariera
w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia.

Kontakt:
PKN ORLEN S.A.
adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Pantos Logistics Poland Sp. z o.o
Branża: TSL
O firmie: Jesteśmy jednym z największych operatorów logistycznych na świecie
wywodzącym się z grupy LG. Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną
około 2500 klientów w różnych branżach, takich jak elektronika i Hi-Tech, automotive, przemysł, budownictwo, dystrybucja, żywność, energia i moda. Bazując
na 349 globalnych sieciach i wiedzy zgromadzonej przez 38 lat, Pantos Logistics
wciąż się rozwija aby znaleźć najlepsze metody logistyczne dla klientów. Nasze
zróżnicowane usługi to: spedycja morska, lotnicza, lądowa, kolejowa. Zapewniamy także kompleksowe usługi Warehouse & Distribution obejmujące różne
branże, e-commerce.
Obszary praktyk i staży:
logistyka, administracja, księgowość,
finanse
Stanowiska pracy:
• Specjalista ds.logistyki
• Młodszy specjalista ds. logistyki
• Asystent w dziale logistyki
• Specjalista ds. administracji
• Specjalista ds. administracyjno-kosztowych
REKRUTACJA:
Aplikuj do nas.
https://kariera.wat.edu.pl/oferta/pantos-logistics-sp-z-o-o-warszawa-27-asystent-w-dziale-logistyki-2/
https://kariera.wat.edu.pl/oferta/pantos-logistics-sp-z-o-o-warszawa-27-specjalista-mlodszy-specjalista-ds-logistyki-2/
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Kontakt:
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o.
adres: ul. Działkowa 121C,
2-234 Warszawa
telefon: +48 787-092-905
mail: dariusz.rogowski@lxpantos.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Branża: Transport, Inwestycje, Budownictwo
O firmie: Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy
ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy
i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
Zatrudniając ponad 38 tys. osób, łączymy wiedzę doświadczonych pracowników
z entuzjazmem, energią i nowymi pomysłami młodych osób.
Kluczowe kompetencje:
Analityczne myślenie, umiejętność
współpracy, samodzielność, zorientowanie na rozwój.
Obszary praktyk i staży:
Inwestycje, Cyberbezpieczeństwo,
Logistyka.
Stanowiska pracy:
Asystent kierownika kontraktu, Stanowisko ds. projektów, Strażnik Ochrony
Kolei, Programista.

REKRUTACJA:
1. Złożenie aplikacji (www.plk-sa.pl,
zakładka Kariera)
2. Analiza aplikacji
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Testy kompetencyjne (opcjonalnie)
5. Oferta pracy
6. Zatrudnienie

Kontakt:
Wydział rekrutacji:
telefon: 22 473 35 18
mail: rekrutacja@plk-sa.pl
strona: www.plk-sa.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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PKP S.A.
Branża: Nieruchomości
O firmie: PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu
zapewnienia jak najwyższej jakości 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 zarówno obiekty pełniące funkcje związane
z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości
stricte komercyjne.
Kluczowe kompetencje:
Sumienność, komunikatywność, zaangażowanie.
Obszary praktyk i staży:
Logistyka, Geodezja, HR, Marketing.
Stanowiska pracy:
Nieruchomości, Geodezja, Logistyka,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Zarządzanie.

REKRUTACJA:
Preferowane aplikowanie poprzez
stronę internetową z aktualnymi
rekrutacjami:

Kontakt:
Weronika Małkiewicz
telefon: + 48 511 849 540
mail: weronika.malkiewicz@pkp.pl

https://www.pkp.pl/pl/aktualne-oferty
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InstaKółko
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Play (P4 Sp.z o.o.)
Branża: Telekomunikacja
O firmie: Play (P4 Sp. z o.o.) jest
częścią francuskiej Grupy Iliad oraz
wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Spółka świadczy
usługi telefonii komórkowej, a także
mobilnego oraz stacjonarnego dostępu do Internetu, pod markami Play,
RedBull Mobile i Virgin.
Kluczowe kompetencje:
Zanajomość (zależne od stanowiska)
SQL; Python; Sieci IP; GSM/UMTS/LTE/
FTTH; Windows/Linux/Unix; TCP/IP.
Obszary praktyk i staży:
IT, Technika (budowa i utrzymanie
sieci telekomunikacyjnej).
Stanowiska pracy:
W obszarze: systemów IT; przetwarzania i analizy Big Data; budowy, utrzymania i rozwoju sieci; cyberbezpieczeństwa.
REKRUTACJA:
Odwiedź naszą stronę kariery i zobacz jakie
aktualne oferty pracy czekają na Ciebie.
Nie widzisz na stronie oferty pracy dla
siebie? Zostaw nam parę informacji o sobie
i weź udział w rekrutacji spontanicznej.

Kontakt:
P4 sp. z o.o.
adres: ul.Wynalazek 1, Warszawa
Monika Łydkowska
mail: monika.lydkowska@play.pl

www.kariera.play.pl
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Point 72
Branża: Finanse
O firmie: Firma zatrudnia ponad
1,650 pracowników w 12 biurach na
całym świecie. Główna siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych
w Nowym Jorku, a swoje oddziały Point72 posiada także w Palo Alto, San
Francisco, Londynie, Paryżu, Hong
Kongu, Tokio, Singapurze, Sydney –
a teraz także w Warszawie.
Kluczowe kompetencje:
Firma jest ukierunkowana na rozwój
i poszukuje osób zorientowanych na
cel, które cechuje analityczny sposób
myślenia.
Obszary praktyk i staży:
Technologia, Finanse, Operacje, Market Intelligence.
Stanowiska pracy:
Business Analyst, Back Office Technology Internship, International
Trade Support Analyst.

REKRUTACJA:
Aplikacje online przez strone internetową:
https://careers.point72.com/?_ga=2.10012085.
1629507355.1634889211-1656796212.162
1936598

Kontakt:
POINT72 POLAND SP. Z O.O.
adres: Ul. Grzybowska 60
00-844 Warszawa
Recruiting:
mail: RecruitingSupport@Point72.com
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Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

Branża: Transpor Spedycja Logistyka
O firmie: Jesteśmy międzynarodową grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą transportu: drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Szyjemy usługi na miarę potrzeb naszych klientów. Prowadzimy globalne projekty
oraz służymy doradztwem w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
Nasza firma rozwija się dynamicznie i w związku z tym poszukujemy nowych
pracowników. Wiemy jak ważny jest rozwój zawodowy, dlatego dajemy możliwość naszym pracownikom rozwijać swoje kompetencje i budować swoją
ścieżkę kariery.
Jeśli poszukujesz ciekawych wyzwań, nie lubisz nudy i masz doświadczenie
w branży TSL lub chcesz je dopiero zdobyć, dołącz do naszego zespołu już dziś!
Kluczowe kompetencje:
Transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.
Obszary praktyk i staży:
operacje - spedycja, sprzedaż, backoffice.
Stanowiska pracy:
stażyści, praktykanci, asystenci.

REKRUTACJA:
Zapraszamy na stronę:
https://www.polfrost.com.pl/
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Kontakt:
Polfrost Internationale Spedition
adres: ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa
telefon: +48 22 854 10 70
mail: biuro@polfrost.com.pl
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Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A.
Branża: Security printing
O firmie: Łączymy tradycję z nowoczesnością. Tworzymy bezpieczne i innowacyjne rozwiązania dla administracji, przedsiębiorców i każdego obywatela. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników. Spotkasz u nas profesjonalistów z różnych
dziedzin, zarówno poligrafów, pracowników produkcyjnych, mechaników maszyn jak i programistów, specjalistów z obszaru automatyzacji oraz administracji i marketingu. Realizujemy innowacyjne zadania badawczo-rozwojowe, tak
aby móc kreować najnowocześniejsze rozwiązania. Stale monitorujemy rynek
w dziedzinie technologii, zabezpieczeń stosowanych w dokumentach i drukach
zabezpieczonych. Projektujemy i wdrażamy nowoczesne systemy i rozwiązania IT.
Kluczowe kompetencje:
Przykładamy szczególną uwagę do
wspierania różnorodności oraz rozwijania kompetencji.
Obszary praktyk i staży:
Badania i Rozwój, Internet / IT / Nowe
Technologie, Przemysł / Produkcja.
Stanowiska pracy:
m.in.: Specjalista ds. utrzymania systemów IT, Automatyk, Mechanik konserwator maszyn, Specjalista ds. utrzymania transportu bliskiego, Specjalista/-ka
technolog, Specjalista ds. maszyn i systemów sterowania.
REKRUTACJA:
Etap 1: Aplikacja
Etap 2: Selekcja
Etap 3: Interview i spotkanie
z przełożonym
Etap 4: Interview i testy
Etap 5: Zatrudnienie

Kontakt:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
adres: ul. Sanguszki 1; 00-222 Warszawa
telefon: 22 235 2450
mail: praca@pwpw.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o
Branża: Lotnicza
O firmie: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. należące do koncernu Lockheed
Martin Corporation to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny LM poza granicami Stanów
Zjednoczonych.
Flagowe produkty PZL Mielec to wielozadaniowy helikopter S-70i Black Hawk
oraz samolot M28 w wersji cywilnej i militarnej.
Zatrudniamy fachowców we wszystkich dziedzinach specjalistycznych. Jesteśmy otwarci na studentów i absolwentów, którzy chcą zdobywać doświadczenie
zawodowe pod okiem specjalistów.
Kluczowe kompetencje:
Projektowanie i modelowanie 3D,
Stosowanie nowoczesnych technologii w procesach, Znajomość czytania
rysunku technicznego.
Obszary praktyk i staży:
• Technika i technologia
• Jakość
• Administracja
Stanowiska pracy:
• Konstruktor
• Konstruktor przyrządowy
• Technolog

REKRUTACJA:
Odlotowa kariera:
http://www.pzlmielec.pl/kariera/rekrutacja/oferty-pracy/
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•
•

Elektromonter lotniczy
Mechanik lotniczy

Kontakt:
Polskie Zakłady Lotnicze
adres: ul. Wojska Polskiego 3
telefon: 17 743 1350
mail: anna.m.jakubowska@lmco.com
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Poweruc Electronics Sp. z o.o
Branża: Elektronika, Elektrotechnika, Elektryka
O firmie: Firma PowerUC Electronics Sp. z o.o. jest polskim oddziałem firmy
YHDC, która ma swoją fabrykę w Chinach. Firma powstała w 1992 roku.
Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą komponentów i urządzeń elektromagnetycznych które mogą być używane w urządzeniach do ładowania pojazdów
elektrycznych, elektroenergetyce, energetyce i innych branżach. Nasi klienci
znajdują się w Europie, Ameryce i Azji.
Do naszego zespołu poszukujemy kreatywnych inżynierów/ techników którzy
chcą się rozwijać i zdobywać cenne doświadczenie.
Kluczowe kompetencje:
Wykształcenie wyższe techniczne,
znajomość języka angielskiego, znajomość zagadnień związanych
z branżą elektryczną.
Obszary praktyk i staży:
Przyjmujemy praktykantów oraz
stażystów w dowolnym okresie –
w czasie roku akademickiego, jak też
w okresie wakacyjnym.
Stanowiska pracy:
Specjalista ds. technicznych
(praca związana z przekładnikami
prądowymi).

Kontakt:
REKRUTACJA:
https://www.poweruc.pl/

PowerUC Electronics Sp. z o.o.
adres: Al. Jerozolimskie 334 05-820 Piastów
telefon: +48 785 023 611
mail: contactPL@poweruc.com
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Program Kariera Polskiej Rady Biznesu
Branża: 16 różnych branż, m.in. logistyka, data science, programowanie, analityka,
i wiele innych!
O firmie: Zbudowany na 18 latach doświadczeń, przy wsparciu ekspertek/ów Polskiej
Rady Biznesu, program jest gwarancją jakości i standardów, pozwalających kończącym
go osobom postawić pierwsze kroki w biznesie. W jednym miejscu masz dostęp do różnych ofert staży z renomowanych firm. Dla chętnych to unikalna szansa bezpośredniej
współpracy z cenionymi prezesami i właścicielami przedsiębiorstw. Wszystkie osoby
przystępujące do programu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie umożliwiającej utrzymanie się w mieście, w którym realizowany jest staż. Dla co czwartej osoby
staż Programu Kariera kończy się ofertą zatrudnienia.
Kluczowe kompetencje:
Masz otwartą głową, nie boisz się wyzwań i chcesz zacząć karierę!
Obszary praktyk i staży:
W 2021 r. oferowaliśmy staże w 16 obszarach. W 2022 roku będzie podobnie.
Szczegóły po 1 marca 2022 r. na programkariera.pl
Stanowiska pracy:
W roku 2021 oferowaliśmy ponad 100
staży w różnych obszarach. Wszystkie
staże płatne - min. 3500 zł /m-c (przy wymiarze pracy równym całemu etatowi).

REKRUTACJA:
Rekrutacja na stronie https://programkariera.pl
Zaczynamy 1 marca

Kontakt:
https://programkariera.pl
linkedin.com/company/program-kariera

Rekrutacje prowadzone na bieżąco - im
szybciej się zgłosisz, tym większe szanse na
atrakcyjny staż!
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facebook.com/ProgramKariera
instagram.com/program_kariera
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SERIS
Branża: Ochrona osób i mienia
O firmie: Po wejściu w skład międzynarodowej Grupy Seris w maju 2019, Seris
Konsalnet stał się częścią jednej z dziesięciu największych na świecie firm
w branży rozwiązań dla bezpieczeństwa. Od 25 lat dbamy o bezpieczeństwo
Klientów. Dostarczamy kompleksowe usługi ochrony fizycznej osób i mienia,
profesjonalne systemy monitoringu obiektów, pojazdów i techniczne systemy
zabezpieczeń.
Seris Konsalnet to gwarancja rzetelnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia.
Pracownicy oraz Zleceniobiorcy mają zapewnione atrakcyjne benefity i świadczenia, przejrzyste rozliczenia czasu pracy, terminowe wynagrodzenia oraz
wsparcie w zdobyciu uprawnień, certyfikatów oraz rozwój.
Kluczowe kompetencje:
Sumienność / Rzetelność, Komunikatywność, Współpraca, Uczciwość.
Obszary praktyk i staży:
Ochrona fizyczna obiektów, Centra
monitoringu, Administracja.
Stanowiska pracy:
1. Pracownik Ochrony
2. Kwalifikowany Pracownik Ochrony

REKRUTACJA:
Proces rekrutacyjny:
Aplikacja (przesłanie CV lub kontakt z infolinią rekrutacyjną, zostawienie danych).
Selekcja (kontakt rekrutera lub managera
i wstępna rozmowa telefoniczna).
Spotkanie rekrutacyjne i decyzja.
Zatrudnienie i umundurowanie.
https://konsalnet.pl/o-firmie/praca/

3. Pracownik Ochrony Imprez Masowych
4. Operator Monitoringu

Kontakt:
Seris Konsalnet Holding S.A.
adres: ul. Jana Kazimierza 55;
01-267 Warszawa
telefon: 662 689 629
mail: rekrutacja@seris.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa
Branża: Lotnictwo, Mechatronika, Elektronika.

Kluczowe kompetencje:
Od kandydatów oczekujemy: zaangażowania, wysokiej motywacji, znajomości
języka angielskiego, umiejętności pracy
w zespole.

O firmie: Strategicznymi obszarami
badawczymi Instytutu są technologie
lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe.
Oferujemy także badania i usługi dla
przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych,
teledetekcyjnych, energetycznych oraz
wydobywczych.

Obszary praktyk i staży:
Centrum Technologii Lotniczych, Technologii Kosmicznych, Technologii Bezzałogowych, Badań Materiałów i Konstrukcji,
Technologii Kompozytowych, Usług Inżynierskich, Engineering Design Center,
Administracja biurowa, HR, Księgowość
i finanse, IT, Marketing, Logistyka, Infrastruktura, Archiwum.

REKRUTACJA:
Dołącz do nas, sprawdź nasze oferty pracy!

Kontakt:
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114, Warszawa
www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/kontakt
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Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Branża: B+R, Elektronika, Fotonika, Chemia, Inżyniera, Certyfikacja
O firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
(Ł-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych
technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria
technologiczne oraz kapitał intelektualny, w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki
i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej, czujników medycznych i środowiskowych. Ł-IMiF corocznie realizuje
kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.
Kluczowe kompetencje:
Prace badawczo - rozwojowe w zakresie mikroelektroniki i fotoniki.
Obszary praktyk i staży:
Grupy badawcze, administracja,
finanse, marketing, komercjalizacja,
PM i wiele innych.
Stanowiska pracy:
Stanowiska pracy w pionie badawczym i wsparcia, np.: młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista, lider obszaru, młodszy inżynier,
inżynier, technolog.
REKRUTACJA:
Aktualne oferty pracy: BIP Ł-IMIF,
https://pracuj.pl
Proces rekrutacji:
1. Zbieranie CV, 2. Selekcja aplikacji,
3. Weryfikacja CV, 4. Rozmowa telefoniczna,
5. Spotkanie rekrutacyjne
6. Witaj w Ł-IMIF!

Kontakt:
Anna Jagiełło, DB
adres: al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,
telefon: (22) 5487 849
mail: anna.jagiello@imif.lukasiewicz.gov.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Branża: Motoryzacyjna
O firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz-PIM jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią pod względem wielkości sieć
instytutów badawczych w Europie. Łukasiewicz – PIMOT prowadzi badania
naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania
z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii.
Kluczowe kompetencje:
Prace badawczo-rozwojowe, innowacje w motoryzacji, technologie
w automotive.
Obszary praktyk i staży:
Elektromobilność, badania pojazdów,
pojazdy autonomiczne, bezpieczeństwo bierne.
Stanowiska pracy:
Inżynier badań.

Kontakt:
REKRUTACJA:
kadry@pimot.lukasiewicz.gov.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy
Instytut Motoryzacji
adres: ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
telefon: (+48) 22 7777 015
mail: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
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SKANSKA S.A.
Branża: Budownictwo
O firmie: Spółka budowlana Skanska S.A. koncentruje swoją działalność wokół
siedmiu głównych miast Polski: Warszawy, Łodzi, Poznania, Gdańska, Krakowa,
Wrocławia i Katowic. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji biurowych,
mieszkaniowych, a także z zakresu inżynierii lądowej. Nieustannie poszukujemy
nowatorskich rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam działać zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy nie tylko o środowisko naturalne,
ale i o najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy. Jesteśmy jednym ze współzałożycieli i członków „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.
Kluczowe kompetencje:
Budowlana, drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, hydrotechniczna,
kolejowa.
Obszary praktyk i staży:
Budownictwo ogólne i inżynieryjne,
inżynieria elektryczna i inżynieria
środowiska.
Stanowiska pracy:
Inżynier Budowy / specjalność budowlana
Inżynier Budowy / specjalność drogowa
Inżynier Budowy / specjalność elektryczna
Inżynier Budowy / specjalność mostowa
Specjalista ds. administracji kontraktem
Kontakt:
REKRUTACJA:
https://www.skanska.pl/praca
email: rekrutacja@skanska.pl

Skanska SA - siedziba główna
adres: Aleja „Solidarności” 173
00-877 Warszawa
telefon: tel. +48 22 561 30 00
strona: www.skanska.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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SoftwareONE Polska Sp. z o.o
Branża: IT
O firmie: Budujemy rozwiązania SAP najwyższej jakości, łącząc je z technologią
chmury. Jako międzynarodowa organizacja oferująca kompleksowe rozwiązania i usługi wspomagamy cyfrową transformację firm naszych klientów poprzez
innowacyjne technologicznie rozwiązania i usługi w chmurze. SoftwareONE
pomaga klientom zarządzać posiadanym oprogramowaniem - niezależnie od
tego, czy chodzi o optymalizację licencji, efektywne zaopatrzenie, czy wdrażanie
rozwiązań opartych na chmurze. Współpracujemy z klientami różnej wielkości
na całym świecie, pomagając zarządzać ich oprogramowaniem lokalnie lub
zdalnie, w centrum danych lub w środowisku wielochmurowym.
Kluczowe kompetencje:
SAP, Azure, AWS, GCP.
Obszary praktyk i staży:
SAP, SQL, DEVOPS,
CYBER SECURITY, HTML5.
Stanowiska pracy:
junior SQL developer, junior SAP technical consultant, junior SAP consultant,
junior SAP basis, junior frontend developer, junior big data developer, junior
consultant devops, junior cyber security.
REKRUTACJA:
Sprawdź jak możesz rozwinąć
swoją karierę wspólnie z nami!
Wszystkie oferty pracy znajdziesz pod tym linkiem:
https://www.softwareone.com/plpl/o-nas/careers

Kontakt:
MARTA KOŁODZIEJSKA
adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
telefon: +48 791 381 973
mail: marta.kolodziejska@softwareone.com

Do zobaczenia!
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Sollers Consulting Sp. z o.o.
Branża: Doradztwo IT
O firmie: Od ponad 20 lat specjalizujemy się we wspieraniu grup finansowych.
Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą specjalizującą się we wdrożeniach
oprogramowania, wspierającą branżę finansową w transformacji biznesu. To co
nas wyróżnia to zdolność efektywnego łączenia wiedzy biznesowej z kompetencjami w wiodących technologiach. Nasz zespół liczący obecnie 700 specjalistów
biznesowych i IT, zrealizował projekty dla przeszło 100 grup finansowych
z całego świata, takich jak Allianz, Axa, LV=, BNP Paribas Cardif, Basler, Generali, Zurich, Santander Consumer Bank i ING.
Kluczowe kompetencje:
Znajomość podstaw programowania obiektowego (m.in. Java), Język
angielski.
Obszary praktyk i staży:
IT, Biznes.
Stanowiska pracy:
• Junior Java Developer
• Analityk Biznesowy
• Junior Developer staż
• Analityk Biznesowy staż

REKRUTACJA:
Aktualne oferty pracy oraz
informacje o benefitach można
znaleźć na naszej stronie karier
https://sollers.eu/career/

Kontakt:
Sollers Consulting Sp. z o.o.
adres: Koszykowa 54
00 - 675 Warszawa
mail: job@sollers.eu

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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SOLTEC Sp. z o.o. sp. k
Branża: Fotowoltaika
O firmie: Od 15 lat współtworzymy rynek fotowoltaiki w Polsce. Bazując na
fundamentach wiedzy inżynierskiej, dostarczamy wysokiej jakości komponenty
i rozwiązania PV. Od 2010 roku specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie
i sprzedaży systemów magazynowania energii. Realizujemy wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne z partnerami biznesowymi.
Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie. Projektujemy instalacje,
serwisujemy oraz prowadzimy szkolenia pod szyldem SOLACADEMY.
Zostań HELIOSEM Soltec i rozwijaj rynek zielonej energii razem z nami!
Kluczowe kompetencje:
Poszukujemy osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę o branży OZE,
a dodatkowo z łatwością radzą sobie
z wyszukiwaniem oraz analizowaniem informacji.
Obszary praktyk i staży:
PV Business Development, Dział Techniczny
Stanowiska pracy:
Doradca Klienta, Doradca techniczno-handlowy, Specjalista ds. magazynów
energii, Konstruktor instalacji fotowoltaicznych, Projektant instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych, Magazynier.
REKRUTACJA:
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj
się z nami, wysyłając wiadomość wraz z CV na adres:
rekrutacje@soltec.pl.
W tytule maila napisz nazwę stanowiska, którym
jesteś zainteresowany.
Nasze oferty znajdziesz również na portalu pracuj.pl.
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Kontakt:
SOLTEC Sp. z o.o. sp. k.
adres: ul. Staniewicka 5,
03-310 Warszawa
telefon: + 48 22 42 88 777
mail: rekrutacje@soltec.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Branża: Budownictwo
O firmie: Generalny Wykonawca
obiektów kubaturowych - głównie
na terenie Warszawy i województwa
mazowieckiego.

Kluczowe kompetencje:
Ukończenie studiów I stopnia na
kierunku budownictwo; praktykant:
III rok studiów I stopnia na kierunku
budownictwo.
Obszary praktyk i staży:
Udział w procesie realizacji robót budowlanych obiektów kubaturowych.
Stanowiska pracy:
• Inżynier stażysta
• Praktykant

Kontakt:
REKRUTACJA:
Okres trwania: 31.01.2022r.

SPS CONSTRUCTION Sp. z o.o.
adres: biuro w Warszawie: ul. Żaryna 2B
bud. D 02-593 Warszawa
telefon: 225 606 020
mail: warszawa@spsconstruction.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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STRABAG Sp. z o.o
Branża: Budowlana
O firmie: STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem
w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym.
Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej
generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest komplekoswa realizacjia
inwestycji - terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spólki koncernowe, które przejmują odpowedzialność za ich wykonanie.
Kluczowe kompetencje:
Chęć nauki nowych rzeczy, zaangażowanie.
Obszary praktyk i staży:
Infrastruktura, budownictwo mostowe, kolejowe, ogólne, geotechnika, IT.
Stanowiska pracy:
Praktyki w Biurze Budowy / Oddziału
w różnych lokalizacjach. Stanowisko
inżynierskie i finansowo-administracyjne. Możliwość 3-miesięcznego
stażu w biurze za granicą podczas 13-miesięcznego programu stażowego.

REKRUTACJA:
1. Wyślij CV poprzez formularz dostępny na stronie
www.strabag.pl/kariera
2. Wybór kandydatów do rozmów rekrutacyjnych
3. Rozmowa rekrutacyjna z HR i/lub potencjalnym opiekunem
4. Złożenie oferty lub podziękowanie za udział w procesie
rekrutacji
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Kontakt:
Kamila Rosik
telefon: +48 (0) 22 451 37 40
mail: kamila.rosik@strabag.com
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Studio Klima Sp. z o.o
Branża: Budowlana
O firmie: Studio Klima sp. z o.o. jest wielobranżową pracownią projektową.
Studio Klima sp. z o.o. działa w branży usług ogólnobudowlanych. Spółka zajmuje się
profesjonalnym doradztwem technicznym oraz opracowywaniem kompleksowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych
i niskoprądowych. Firma specjalizuje się w projektach interdyscyplinarnych wykonywanych w technologii 2D jak i 3D (BIM). Tworzymy dokumentację projektową dla centrów
przetwarzania danych, obiektów przemysłowych, budynków obiektów administracyjnych, budynków uniwersyteckich, zamieszkania zbiorowego, hotelowych, centrów
logistycznych czy obiektów użyteczności publicznej takich jak teatry, muzea, lotniska.
Kluczowe kompetencje:
Samodzielność, kreatywność, zdolność
analitycznego myślenia, znajomość CAD/
Revit.
Obszary praktyk i staży:
Praktyki realizujemy we wszystkich
działach projektowych firmy umożliwiając naukę projektowania w środowisku
CAD/BIM (Revit).
Stanowiska pracy:
Asystentka/t Projektanta Inst. Elektrycznych
Asystentka/t Projektanta Inst. Teletechnicznych
Asystentka/t Projektanta Inst. Sanitarnych
REKRUTACJA:
1. Wyślij nam swoje cv na adres:
sekretariat@studioklima.pl w tytule wiadomości podając
stanowisko na jakie aplikujesz.
2. Spotkajmy się - zweryfikujemy wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy
3. Każdy kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą przebiegu rekrutacji

Kontakt:
Studio Klima Sp. z o.o.
adres: ul. Ostrobramska 101a
telefon: 22 485 58 58
mail: biuro@studioklima.pl
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TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Branża: TRUMPF Huettinger jest firmą rodzinną należącą do grupy TRUMPF. Jesteśmy firmą specjalizującą się w zaawansowanych technologiach, która oferuje rozwiązania produkcyjne
w dziedzinie elektroniki, tworzymy autorskie, wykorzystywane na całym świecie rozwiązania
w zakresie energoelektroniki. Nasze produkty zapewniają potrzebną moc dla wielu gałęzi przemysłu High-Tech, takich jak produkcja ogniw słonecznych, utwardzanie, półprzewodniki, szkło architektoniczne, panele płaskie. Zasilacze TRUMPF Huettinger wykorzystywane są także do utwardzania
powierzchni metalowych, do pokrywania metalizowania powierzchni szklanych i plastikowych.
O firmie: Zadaniem TRUMPF Huettinger jest ciągły rozwój, cyfryzacja i usieciowienie technik
produkcji, aby były jeszcze bardziej ekonomiczne, precyzyjne i przyszłościowe. Z tego powodu
chcemy wpływać na sprawność produkcji oraz procesów towarzyszących. Realizacja postawionych celów i ambicji nie byłaby możliwa, gdyby nie nasz najcenniejszy kapitał w firmie jakim są
ludzie. Dbamy o każdego pracownika, niezależnie od tego, czy jest doświadczonym specjalistą czy
dopiero rozpoczyna swoją karierę. To dzięki odwadze naszych ludzi, którzy kreują innowacyjne
rozwiązania, ze śmiałością stawiamy czoła rynkowym wyzwaniom i tworzymy pionierskie projekty.
Kluczowe kompetencje:
Na co dzień współpracujemy z firmami z całego świata, m.in. z USA, Chin, Japonii, Korei czy
Niemiec, a naszymi Klientami są liderzy rynku
elektroniki użytkowej i przemysłowej. To dzięki globalnemu myśleniu, podejmowaniu
wyzwań, innowacyjnej mentalności naszych
pracowników oraz adaptacji do potrzeb Klientów, jesteśmy obecni w wielu dziedzinach
światowej gospodarki.
Obszary praktyk i staży:
Dział techniczny. Na czas wakacji jest uruchamiany program „staży wakacyjnych” we wszystkich obszarach firmy.
Stanowiska pracy:
Energoelektronicy, Elektronicy, Konstruktorzy Mechanicy, Specjaliści oraz wielu innych.

Kontakt:
REKRUTACJA:
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TRUMPF Huettinger
adres: ul. Marecka 47; 05-220 Zielonka
telefon: 22 761 38 37
mail: kadry@trumpf.com

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Urząd Dozoru Technicznego
Branża: Inspekcje techniczne urządzeń; certyfikacja i kontrola jakości; laboratorium; szkolenia
O firmie: W UDT od ponad 110 lat dbamy o BEZPIECZEŃSTWO. Nasze biura
i oddziały rozmieszczone są na terenie całej Polski. DOZÓR to nasza główna
działalność, w ramach której dbamy o bezpieczeństwo urządzeń technicznych,
tym samym o bezpieczeństwo ludzi. Oprócz tego szkolimy (AKADEMIA UDT),
nadajemy certyfikaty (UDT-CERT), posiadamy również własne LABORATORIUM badawcze i wzorujące. Praca w UDT to nieustanne zdobywanie wiedzy,
dlatego cenimy osoby chcące rozwijać się w wielu obszarach, zarówno dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, jak też szkoleniowych.
Kluczowe kompetencje:
Mechanika, mechatronika, energetyka, inż. bezpieczeństwa, inż. materiałowa (i pokrewne).
Obszary praktyk i staży:
Zgłoś się na płatne staże lub bezpłatne praktyki
https://udt.gov.pl/dla-studentow
Stanowiska pracy:
Aktualne oferty pracy znajdziesz na
naszej stronie:
https://praca.udt.gov.pl/

REKRUTACJA:
O NAS: https://udt.gov.pl/kariera-udt
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W UDT?
https://udt.gov.pl/jak-sie-pracuje-w-udt
BENEFITY: https://udt.gov.pl/benefity

Kontakt:
Departament Kadr
mail: kariera@udt.gov.pl
Nasze lokalizacje:
strona: https://udt.gov.pl/kontakt-udt

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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UNIBEP S A
Branża: Budownictwo
O firmie: Grupa Unibep to największa firma budowlana z polskim kapitałem.
Budujemy domy, apartamentowce, drogi, mosty, inwestycje przemysłowe
i budynki użyteczności publicznej - zarówno w Polsce, jak i na rynkach zachodniej, północnej i wschodniej Europy.
Od lat wygrywamy rankingi w kategorii największego polskiego eksportera
usług budowlanych. Nasza historia i tożsamość sięga 1950 roku - od tego czasu
nieustannie się rozwijamy, osiągamy coraz lepsze wyniki - a jakość realizacji to
nasza karta przetargowa.
Kluczowe kompetencje:
Proaktywność, komunikatywność,
otwartość na zmianę, nastawienie na
realizację zadań.
Obszary praktyk i staży:
Budownictwo, Ochrona Środowiska,
Elektryka, Elektrotechnika.
Stanowiska pracy:
Inżynier Budowy, Inżynier Robót
Elektrycznych, Inżynier Robót Sanitarnych.

REKRUTACJA:
W procesie rekrutacyjnym szanujemy Twój czas, cały proces zamknięty
jest w jednym spotkaniu - bezpośrednim lub online.
Aktualne oferty pracy znajdziesz
w zakładce Kariera na stronie unibep.pl
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Kontakt:
UNIBEP S A
adres: ul. Ludwika Kondratowicza 37,
03-285 Warszawa
telefon: +48 539 982 629
mail: ddmowska@unibep.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A.
Branża: Geodezja i kartografia

Kluczowe kompetencje:
podstawowa znajomość baz danych,
kreatywność, umiejętność pracy
w zespole.

O firmie: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. (WPG S.A.) jest
firmą świadczącą usługi w zakresie
geodezji, kartografii oraz geomatyki. Działalność WPG S.A. obejmuje
pełną geodezyjną obsługę budów,
opracowania związane z ewidencją
gruntów i budynków, tworzenie baz
danych i systemów GIS oraz pomiary
fotogrametryczne.

Obszary praktyk i staży:
geodezja, fotogrametria, kartografia,
kataster, geoinformatyka.
Stanowiska pracy:
geodeta

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane pracą
w Warszawskim Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym S.A. proszone są
o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@wpg.com.pl

Kontakt:
Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne S.A.
adres: ul. Biograficzna 2,
01-991 Warszawa
telefon: 22 621-44-61
mail: wpg@wpg.com.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk
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WASKO S.A.
Branża: IT
O firmie: WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.
Spółka dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw
głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi
w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych.
Kluczowe kompetencje:
Programowanie, bazy danych, sieci,
systemy komputerowe, analiza, projektowanie systemów.
Obszary praktyk i staży:
JAVA (Spring), Angular, SQL Server,
PostgreSQL, .Net, Enterprise Architekt, Jira.
Stanowiska pracy:
Stażysta, Praktykant.

Kontakt:
REKRUTACJA:
https://www.wasko.pl/oferty-pracy/
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WASKO S.A.
adres: ul. Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa
telefon: 500-223-028
mail: hr@wasko4b.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
Branża: Obronna, militarna
O firmie: Działamy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. największego koncernu obronnego w Europie Środkowej. Dostarczamy sprzęt wojskowy służący do rozpoznania i walki radioelektronicznej, dowodzenia i łączności oraz obrony powietrznej. Jesteśmy jedynym w Polsce,
certyfikowanym przedsiębiorstwem, uprawnionym do serwisowania i zarządzania konfiguracją
systemów rakietowych NSM, produkcji Kongsberg Defence and Aerospace.
Kluczowe kompetencje:
• znajomość dobrych praktyk inżynierskich;
• znajomość dobrych praktyk programistycznych;
• znajomość języków programowania C/C++,
C#, Python, Unity;
• znajomość programów inżynierskich do
modelowania i symulacji Matlab/Simulink;
• umiejętność obsługi sprzętu pomiarowego;
• umiejętność przygotowywanie i przeprowadzania testów oprogramowania, testów
integracyjnych oraz testów środowiskowych;
• znajomość norm jakościowych;
• swobodna komunikacja w technicznym
języku angielskim;
• stała chęć nauki i poszerz. swoich umiejętności;
• inicjatywa i otwartość na nowe rozwiązania
w dziedzinie mechaniki, elektroniki i informatyki;
• umiejętność pracy w interdyscyplinarnym
zespole;
• otwartość na nowe wyzwania;
• zdolności analitycznego myślenia;
• zdolność szybkiego uczenia się;
• odpowiedzialność, rzetelność.
REKRUTACJA:
Rekrutacja trwa cały rok i jest skierowana do studentów i absolwentów.
Zgłoszenie oraz CV należy przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres kadry@wze.com.pl.

Obszary praktyk i staży: Realizujemy
praktyki i staże we wszystkich obszarach
Spółki - konstrukcja, badania i rozwój,
technologia, walidacja wyrobu, produkcja.
Miejsce, do którego trafia Kandydat ustalane jest po weryfikacji aplikacji.
Stanowiska pracy:
konstruktorzy mechanicy, konstruktorzy
elektronicy w technice analogowej, cyfrowej oraz mikrofalowej, informatycy, programiści, designerzy, specjaliści do spraw
modelowania matematycznego i symulacji,
inżynierowie systemów, analitycy, technolodzy w obszarze mechaniki i elektroniki,
administratorzy sieci, administratorzy
systemu ERP, testerzy oprogramowania,
testerzy systemów elektronicznych, kierownicy projektów, planiści produkcji.

Kontakt:
Pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy
kierować do Działu Kadr:
adres: ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka
telefon: +48 22 781 99 71,
wew. 264, 319, 610
mail: kadry@wze.com.pl
Pytania techniczne:
telefon: +48 785 002 913
mail: konrad.markowski@wze.com.pl
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Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza
Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Branża: Łączność
O firmie: Instytut powstał w 1951 r. Od 1 października 2020 r. ma status
państwowego instytutu badawczego. WIŁ-PIB jest instytutem badawczym
podległym Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie posiada kategorię naukową
A. Jest wiodącą jednostką naukową dostarczającą Siłom Zbrojnym RP gotowe
rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu
www.cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.
Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac
rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz
obronności oraz bezpieczeństwa państwa.
Kluczowe kompetencje:
łącznośći, kryptologia, radiokomunikacja, cyberbezpieczeństwo. kompatybilność elektromagnetyczna.
Obszary praktyk i staży:
bezpieczeństwo narodowe;obronność państwa; elektronika i telekomunikacja; informatyka; inżynieria
bezpieczeństwa; kryptologia i cyberbezpieczeństwo.
Stanowiska pracy:
technicy, inżynierowie, specjaliści badawczo-techniczni.

REKRUTACJA:
technicy, inżynierowie, specjaliści
badawczo-techniczni
b.merda@wil.waw.pl
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Kontakt:

adres: 05-130 Zegrz Płd., ul Warszawska 22a
telefon: 261 885 555
mail: sekretariat@wil.waw.pl

e- katalog pracodawców Targów Pracy i Praktyk

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL – Świdnik” S.A.
Branża: Przemysł Lotniczy, Produkcja
O firmie: Od 2010r. jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu Leonardo.
Grupa działa w dziedzinie lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i bezpieczeństwa. Koncern zatrudnia ponad 49 tys. osób w zakładach produkcyjnych
i biurach zlokalizowanych głównie we Włoszech, UK, USA i Polsce. Na kartach
historii zapisaliśmy się jako jedyny producent śmigłowców polskiej konstrukcji,
a nasza 70-letnia obecność w branży lotniczej zaowocowała wyprodukowaniem
7400 śmigłowców i dostarczeniem ich do klientów w ponad 40 krajach na całym
świecie. Obecnie rozwijamy się jako Centrum Doskonałości Struktur Lotniczych,
dysponując pełną zdolnością przemysłową w tym zakresie i ściśle współpracując
z innymi zakładami naszej Grupy.
Kluczowe kompetencje:
Orientacja na cel, umiejętność pracy
zespołowej, inicjatywa, zaangażowanie.
Obszary praktyk i staży: Zakład
Mechaniczny, Blacharski, Kontrola
Jakości, Projektowanie, Biuro Ciągłego Doskonalenia.
Stanowiska pracy:
Konstruktor Projektant, Konstruktor Analityk, Technolog, Kontroler Jakości
Wyrobu, Planista, Specjalista ds. zakupów, Specjalista ds. Prób Stoiskowych,
Kontroler/Analityk Finansowy, Analityk Danych.
REKRUTACJA:
1 Krok – Przesłanie aplikacji
2 Krok – Selekcja aplikacji
3 Krok – Kontakt telefoniczny
4 Krok – Spotkanie rekrutacyjne
5 Krok – Assessment Centre
6 Krok – Decyzja

Kontakt:
IPPT PAN
adres: ul. Pawińskiego 5B
telefon: 22 826 12 81
mail: director@ippt.pan.pl
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Zadbano SA
Branża: E-commerce, logistyka, usługi kurierskie, transport, spedycja
O firmie: Witaj! Pracuj w stylu Zadbano. Dołącz do nas!
Zadbano SA to partner biznesowy wiodących marek w kategorii e-commerce i największych sieci detalicznych. Osiągnęliśmy pozycje lidera w kategorii home delivery, wspierając rozwój polskiego rynku e-commerce. Jesteśmy dostawca nowoczesnych rozwiązań
logistycznych. Nasza siec 14 oddziałów obsługuje Klientów na terenie całego kraju.
Od 20 lat spełniamy oczekiwania klientów i tworzymy miejsce pracy, które zapewnia
możliwości rozwoju na wielu stanowiskach w strukturach firmy. Jesteśmy zorientowani
na komfort pracowników, którzy doceniają stabilne zatrudnienie, terminowe wypłaty
i dobre warunki pracy.
Kluczowe kompetencje:
Umiejetność pracy w zespole, łatwość
przyswajania nowych informacji,komunikatywność.
Obszary praktyk i staży:
Logistyka kontraktowa i magazynowa,
spedycja, e-commerce, IT, obsługa klienta, finanse i rachunkowość.
Stanowiska pracy:
Obsługa klienta, logistyka, stanowiska
specjalistyczne w Centrali firmy (w obszarze: finansów, marketingu, łancucha
dostaw, IT, zasobów ludzkich).

REKRUTACJA:
Aplikuj przesyłajac dokumenty na:
hr@zadbano.pl
Aktualne oferty pracy znajdziesz na:
www.zadbano.pl/kariera
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Kontakt:
Szczegóły dotyczące możliwości rozwoju
w PZL-Świdnik oraz dane kontaktowe znajdziesz w naszej Zakładce „Kariera”:
https://www.pzlswidnik.pl/pl/kariera
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ZF Group
Branża: Motoryzacja, IT, R&D, Finanse
O firmie: ZF Group jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając
w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. 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 producentów pojazdów oraz dostawców usług
transportowych. Dzięki swoim produktom, firma przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu.
Kluczowe kompetencje:
Wykształcenie wyższe/studenci ostatnich lat, znajomość języka angielskiego,
praca w zespole.
Obszary praktyk i staży:
Elektronika, mechanika, informatyka,
finanse, programowanie, testy
i walidacja, produkcja.
Stanowiska pracy:
Ze względu na szeroki zakres działania
ZF w Polsce, poszukujemy profesjonalistów różnych specjalizacji: elektroników,
programistów (C/C++/Python/Java),
specjalistów IT, testerów, konstruktorów,
księgowych i innych.

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

Kontakt:
Osoba kontaktowa odpowiedzialna za konkretne stanowisko jest podana w ogłoszeniu
(na jobs.zf.com)
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ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
Branża: Kolejowa
O firmie: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.
ZNTK „Mińsk Mazowiecki to polska firma zajmująca się budową, modernizacjami
i naprawą taboru szynowego. W 2017 roku obchodziliśmy 65-tą rocznicę powstania. Od 2008 roku jesteśmy częścią grupy kapitałowej PESA, której liderem jest
czołowy europejski producent taboru szynowego. Zdobyte przez lata doświadczenie oraz współpraca z tak dynamicznie rozwijającą sie firma jaką jest PESA Bydgoszcz S.A. są przez nas wykorzystywane przy modernizacjach, naprawie i budowie
taboru szynowego poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają
podróżnym i obsłudze pociągu wysoki komfort i bezpieczeństwo.
Kluczowe kompetencje:
Umiejętności naukowo- techniczne,
kreatywność, analityczne myślenie.
Obszary praktyk i staży:
Inżynieria materiałowa, mechatronika, mechanika i budowa maszyn,
elektronika.
Stanowiska pracy:
• Technolog Mechanik
• Technolog Elektryk
• Referent ds. Homologacji i Certyfikacji Pojazdów Szynowych

REKRUTACJA:
Oferujemy możliwość rozwoju, zdobywanie
ciekawych doświadczeń zawodowych jak
również oczekujemy dalszej współpracy
poprzez zatrudnienie na umowę o pracę.
www.zntkmm.pl
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Kontakt:
ZNTK „Mińsk Mazowiecki”S.A.
adres: ul. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 25 75 98 122 / 724 990 092
mail: kadry@zntkmm.pl
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