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Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

już po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce Katalog Pracodawców

Biura Karier Wojskowej Akademii Technicznej. W katalogu

znajdziesz ofertę ponad 80 firm i instytucji z różnych branż i

sektorów gospodarki - opisy profili działalności, kluczowe

kompetencje i wymagania stawiane wobec przyszłych

pracowników. 

Wszystkim Czytelnikom życzymy powodzenia w poszukiwaniu

ciekawej i perspektywicznej pracy, jak również wartościowych i

interesujących staży oraz praktyk. Mamy nadzieję, że niniejsza

publikacja okaże się pomocna przy wyborze dalszej drogi

rozwoju zawodowego.

Poza katalogiem zachęcamy do zapoznania się z ofertą Biura

Karier i śledzenia strony internetowej www.kariera.wat.edu.pl.

Jeśli stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy i chciałbyś wiedzieć

więcej, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci stworzyć profesjonalne

CV, przygotujemy do rozmowy kwalifikacyjnej, wesprzemy w

zdefiniowaniu swoich celów zawodowych i opracowaniu planu

rozwoju kariery.

Zapraszamy do lektury i życzymy powodzenia w znalezieniu

satysfakcjonującej pracy!

Zespół Biura Karier WAT
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www.kariera.wat.edu.pl

Oferty pracy/praktyk/staży

Doradztwo zawodowe

Szkolenia

Targi Pracy i Praktyk

Spotkania z pracodawcami

kariera@wat.edu.pl

http://www.kariera.wat.edu.pl/
https://kariera.wat.edu.pl/jobs/
https://kariera.wat.edu.pl/konsultacje/
https://kariera.wat.edu.pl/szkolenia/
https://kariera.wat.edu.pl/targi-pracy/
https://kariera.wat.edu.pl/spotkania-z-pracodawcami/
mailto:kariera@wat.edu.pl


https://www.facebook.com/karierawat
https://www.linkedin.com/company/74987073/admin/


Jak napisać swoje pierwsze CV?
Znajdź atrakcyjną ofertę pracy. 

Dobierz odpowiedni szablon CV do stanowiska, na które aplikujesz.

Umieść wszystkie najważniejsze informacje na swój temat.

Dodaj profesjonalne zdjęcie biznesowe.

Pamiętaj o umieszczeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych.

Sprawdź czy CV jest odpowiedzią na wybrane ogłoszenie.

Jeżeli nie masz pewności - skonsultuj CV z doradcą zawodowym.

Aplikuj! 

Alicja Dąbrowska
Doradca zawodowy Biura Karier

Pamiętaj - Twoje CV to PIERWSZY krok do sukcesu!



dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
zdefiniować swoje cele zawodowe,
opracować plan rozwoju kariery.

W ramach indywidualnych konsultacji  możesz:

DORADCA ZAWODOWY

Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy i nie wiesz od czego
zacząć? Chcesz stworzyć dokumenty aplikacyjne lub
zweryfikować czy zrobiłeś to dobrze? Chcesz podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe? Skorzystaj z pomocy doradcy
zawodowego!
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Skontaktuj się z nami i umów na konsultację z doradcą
zawodowym!

Doradca zawodowy Biura Karier
mgr Alicja Dąbrowska
alicja.dabrowska@wat.edu.pl

mailto:alicja.dabrowska@wat.edu.pl
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Wyznacz cel i dąż do niegoWyznacz cel i dąż do niego
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Każdy cel powinien spełnić kilka warunków, 
powinien być:

- Konkretny
Cel powinien być przede wszystkim sprecyzowany, nie pozostawiający
miejsca na dowolność interpretacji. Musi być prosty i konkretny. 
Co dokładnie chcesz osiągnąć?

- Realny
Twój cel musi być rzeczywisty, możliwy do zrealizowania i motywujący
do działania. Bądź realistą przy wyznaczaniu celu.

- Mierzalny
Zastanów się, jak będziesz mierzył postęp? Skąd będziesz wiedział, że
zbliżasz się do celu lub że już go osiągnąłeś? 

- Określony w czasie
Ustal termin, w którym chcesz zrealizować postawiony sobie cel.
Zwiększy to mobilizację do działania.

- Atrakcyjny
Twój cel powinien być ambitny i atrakcyjny, powinien Cię motywować.

Jeżeli wyznaczymy sobie cel, który będzie spełniał te
wszystkie warunki to dużo łatwiej go osiągniemy.

„Wyznaczanie celów to pierwszy krok w przekształcaniu
niewidzialnego w widzialne.” 

Tony Robbins



Adapciak - obóz adaptacyjny dla nowych studentów;
Bal Studenta;
pikniki wydziałowe;
Juwenalia.

Samorząd Studentów Wojskowej Akademii Technicznej
jest organizacją, której głównym założeniem jest
dbałość o interesy społeczności studentów naszej
Akademii. Reprezentanci  Samorządu Studentów WAT
mają na celu pomoc innym studentom, a także
dostarczanie im rozrywki i angażowanie się w życie
kulturalnej uczelni.

Do największych naszych projektów należą:
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samorzad@student.wat.edu.pl

@SamorzadWAT

@samorzadwat

WIĘCEJ  O  NAS :

https://www.facebook.com/SamorzadWAT/
https://www.instagram.com/samorzadwat/?hl=pl
mailto:samorzad@student.wat.edu.pl


Rada Doktorantów WAT reprezentuje społeczność
doktorantów Akademii w sprawach dotyczących praw,
obowiązków i warunków socjalno-bytowych. Rada
wspiera i propaguje działalność naukową doktorantów.
Dąży do lepszej organizacji wzajemnej pomocy oraz
współpracy koleżeńskiej mając na uwadze utrzymywanie
wysokich standardów kształcenia. Uczestniczy poprzez
swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w
podejmowaniu decyzji w sprawach Wojskowej Akademii
Technicznej. 

W skład Rady wchodzi 12 doktorantów. Zadania i obowiązki
Rady Doktorantów WAT zawarte są w Regulaminie
Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
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Samorząd Doktorantów Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
reprezentuje interesy, broni praw i wyraża opinie
społeczności doktorantów Wojskowej Akademii
Technicznej. Istotnym celem działalności Samorządu
Doktorantów WAT jest integracja środowiska
doktoranckiego oraz organizowanie i promowanie
wydarzeń naukowych i kulturalnych wśród
doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej.

DANE KONTAKTOWE

doktoranci@wat.edu.pl
lukasz.kominek@wat.edu.pl

Znajdziesz nas 
@samorzad.doktorantow.wat 

https://www.facebook.com/samorzad.doktorantow.wat
mailto:doktoranci@wat.edu.pl
mailto:lukasz.kominek@wat.edu.pl
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22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny 
e-mail: 22wok@ron.mil.pl
Strona internetowa: https://22wok.wp.mil.pl/pl/

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką organizacyjną
przeznaczoną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia
geoprzestrzennego Sił Zbrojnych RP.

22 WOJSKOWY OŚRODEK KARTOGRAFICZNY

Branża: Kartografia | Geoinformatyka | Poligrafia | Sieci teleinformatyczne |
Systemy informatyczne

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Studia kierunkowe: 
     - Geodezja, 
     - Kartografia, 
     - Papiernictwo i poligrafia, 
     - Informatyka. 
- Umiejętność pracy w zespole; 
- Zaangażowanie; 
- Dobra znajomość pakietu MS Office. 

Praktyki:  Tak.

Staż:  Tak.

Kontakt:

Oferta:

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
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Małgorzata Jagodzińska
e-mail: mja@addit.pl
Strona internetowa: www.addit.pl 

Addit jest międzynarodowym dostawcą dla klientów z szerokim
zakresem technologii. Firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w
dostarczaniu wymagających prac podwykonawczych. Addit Sp. z o.o.
jako poddostawca oferuje producentom podzespołów, urządzeń,
przyrządów, środków transportu i maszyn możliwości optymalnego
zakupu części z blachy, podzespołów, systemów oraz kompletnych
urządzeń i maszyn. Doradzamy, projektujemy, wykonujemy prototypy,
produkujemy, montujemy, kupujemy na całym świecie i organizujemy
logistykę. Dzięki wykorzystaniu szans, które oferuje globalizacja,
jesteśmy bardzo elastyczni i zapewniamy krótki czas wprowadzenia na
rynek. Addit Sp. z o.o. wyróżnia się swoją konkurencyjnością, ponieważ
współpracuje z poddostawcami z Europy Zachodniej i Środkowej oraz
Azji Południowo-Wschodniej i ze swoją spółką siostrą Addit BV w
Venlo. Połączenie mocnych stron Polski z mocnymi stronami Holandii
daje nam wyjątkową przewagę.

ADDIT SP. Z O.O.

Branża: Obrót metali i nakładanie powłok na metale

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Wykształcenie wyższe; 
- Język obcy - swobodna komunikacja ustna: 
            - j. niemiecki lub/ i j. angielski.

Praktyki:  Tak, w zależności od potrzeb.

Staż:  Tak, w zależności od potrzeb.

Kontakt:

Oferta:

- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
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Jesteśmy firmą budowlaną działającą na polskim rynku od 2001 roku,
świadczącą usługi w zakresie całego procesu budowlanego. Bierzemy udział
w projektach w różnym stopniu zaangażowania jako inwestor zastępczy,
generalny wykonawca lub wykonawca robót indywidualnych.
Zrealizowaliśmy ponad 100 umów budowlanych na łączną kwotę 140 mln zł
oraz 17 kontraktów jako inwestor zastępczy na kwotę ponad 4,8mln zł.
Zatrudniamy ponad 30 pracowników w tym: 10 osób posiadających
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, z doświadczeniem
przy realizacji obiektów zabytkowych oraz posiadających dostęp do
informacji niejawnych, 9 inspektorów pełniących obowiązki w zakresie
branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej        
z doświadczeniem przy realizacji obiektów zabytkowych, posiadamy
specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych oraz kosztorysowania. 
Zarząd spółki stanowią osoby z bogatym doświadczeniem technicznym         
i menedżerskim w branży budowlanej: 
- Prezes Zarządu - mgr inż. Antoni Szukalski ponad 40–letnie doświadczenie
w budownictwie, głównie jako przedsiębiorca. Pełnił funkcję kierownika
budowy, inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu na wielu
prestiżowych inwestycjach. Jest koordynatorem działań całego zespołu. 
- Członek Zarządu – mgr inż. Edyta Zawistowska-Nowak 12-letnie
doświadczenie w budownictwie. Pozyskuje i prowadzi kontrakty w wielu
obszarach wykonawstwa. Jest profesjonalnym kosztorysantem
budowlanym i specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.   

A-PROJEKT SP. Z O.O.

Branża: Budownictwo

O firmie:

Praktyki: Tak.

Staż: Tak.

Grażyna Brzezik
e-mail: rekrutacja@a-pr.pl
Strona internetowa: www.a-pr.pl

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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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.

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się:

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

Branża: Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Z uwagi na różnorodność zadań realizowanych przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszukujemy studentów i
absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych,
humanistycznych, przyrodniczych oraz językowych.

Praktyki:  Tak, w zależności od potrzeb.

Staż:  Nie.

e-mail: rekrutacja@abw.gov.pl
Strona internetowa: https://www.abw.gov.pl/

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Anita Dybała
e-mail: hr_poland@willson-brown.com
Strona internetowa: 
https://www.willson-brown.com/

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 800 pracowników.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Oferujemy duży wybór działów i różnorodność zadań. Najlepszy sposób, aby
poznać branżę.
Stanowiska: kontruktor-technolog, projektant, stanowiska analityczne i
specjalistyczne, kierownik projektu, specjalista ds. logistyki, specjalista ds.
zakupów, project manager, koordynator projektów, technolog prototypów,
specjalista ds. planowania, designer 3D. 

Branża:

O firmie:

Kontakt:

ARRAY | WILLSON & BROWN

Produkcyjno-reklamowa

Kluczowe 
kompetencje:

- Osoby znające język angielski;
- Stanowiska inżynierskie;
- Stanowiska specjalistyczne.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Chemii i Nowych Technologii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Natalia Barszczewska
e-mail: natalia.barszczewska@avl.com 
Strona internetowa: www.avl.com 

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. AVL oferuje kompetencje z zakresu: rozwoju systemów
napędowych, symulacji oraz instrumentów i systemów testowania
silników. 

AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH SP. Z O.O.

Branża: Motoryzacja

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Język angielski
- Zainteresowanie branżą motoryzacyjną, 
- Studenci min. III roku studiów:
     - Wydziału Elektroniki
     - Wydziału Inżynierii Mechanicznej
     - Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
     - Wydziału Nowych Technologii i Chemii

Praktyki:  Tak,  cały rok.

Staż:  Tak, cały rok

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Katarzyna Michalczenia
e-mail: rekrutacja@booksy.com
Chcesz wiedzieć kogo obecnie szukamy? 
Sprawdź nasz profil na Pracuj.pl!

Booksy to polski startup założony w 2015 r., oferujący platformę do
rezerwacji wizyt online oraz system do zarządzania biznesem w branży
usługowej. Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się polskich firm i
światowym liderem branży beauty - z naszej aplikacji korzysta ponad 20
mln użytkowników w 100 krajach! 
Nasz zespół liczy ponad 1000 osób, pracujących zdalnie lub hybrydowo
z różnych zakątków świata, m.in. z: Polski, Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Francji! Jako firma technologiczna,
oferujemy szereg stanowisk dla specjalistów z branży IT - w dziale
technicznym obecnie pracuje ponad 200 osób, w tym m.in. Python
Developerzy, JavaScript Developerzy, Swift Developerzy, specjaliści
DevOps, testerzy, designerzy, analitycy, Product Ownerzy oraz Project
Managerowie. W naszym zespole znajdą miejsce również specjaliści od
marketingu, sprzedaży, obsługi klienta czy administracji.

BOOKSY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Branża: IT | e-commerce

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Do naszego zespołu zapraszamy wszystkich, którzy szybko się uczą i
lubią wyzwania. Potrzebujemy osób komunikatywnych, świetnie
zorganizowanych i samodzielnych. Cenimy proaktywne podejście do
zadań i branie inicjatywy w swoje ręce :) 
Połowa naszego zespołu nie mówi po polsku, dlatego dobrze jeśli
swobodnie posługujesz się językiem angielskim.

Praktyki:  Nie.

Staż:  Tak, w zależności od potrzeb.

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Cybernetyki.
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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).

BUDIMEX SA

Branża: Budownictwo

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Zaangażowanie, 
- Odpowiedzialność, 
- Komunikatywność, 
- Otwartość na zmiany.

Praktyki:  Tak, cały rok.

Staż:  Tak, cały rok.

e-mail: rekrutacja@budimex.p; praktyki@budimex.pl 
Strony internetowe: 
https://akademiabudimex.pl/  
https:/kariera.budimex.pl/  

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o polskim kapitale,
założoną w 2016 roku, przez młody, ambity zespół inżynierów.
Zajmujemy się generalnym wykonawstwem i projektowaniem
inwestycji przemysłowych biurowych, handlowo-usługowych,
mieszkaniowych oraz infrastrukturą techniczną. Do każdego zadania
podchodzimy profesjonalnie, indywidualnie i kompleksowo, a nasze
inwestycje realizujemy na terenie całego kraju. 
Praca z nami to szerokie spektrum ciekawych projektów pod okiem
doświadczonych ekspertów. 
Dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie! 

BUILDING4YOU

Branża: Budownictwo

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Znajomość rysunku technicznego i czytania dokumentacji
technicznej / projektowej, dobra znajomość AutoCAD / MS Office,
podstawowa wiedza z zakresu BHP na budowie, wykształcenie wyższe
o profilu budowalnym. 

Praktyki:  Tak, w zależności od potrzeb.

Staż:  Tak, w zależności od potrzeb.

Anna Tokarska
e-mail: a.tokarska@building4you.pl
Strona internetowa: www.building4you.pl

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług
technologicznych i transformacji cyfrowej, którego celem jest
wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz
udostępnienie klientom całej gamy możliwości cyfrowego świata, 
w oparciu o 50-letnią tradycję i szeroką wiedzę branżową. W naszym
centrum biznesowym w Warszawie: Capgemini Application Services
Market Segment Polska koncentrujemy się na dostarczaniu wysokiej
jakości rozwiązań biznesowych i technologicznych. 
Nasze wielokulturowe zespoły projektowe zapewniają kompleksowe
usługi w zakresie oprogramowania dla naszych klientów lokalnych
 i międzynarodowych. 

CAPGEMINI POLSKA SP. Z O.O.

Branża: Usługi i doradztwo informatyczne

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Komunikatywność;
- Umiejętność pracy w zespole;
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
- Chęć rozwoju i zdobywania wiedzy.

Praktyki:  Tak, w zależności od potrzeb.

Staż:  Tak, w zależności od potrzeb.
      

        - Programowanie;
        - Programowanie – Technologie Webowe;
        - Testowanie Manualne;
        - Inżynieria Danych.

Maciej Twardowski
e-mail: maciej.twardowski@capgemini.com
rekrutacja.pl@capgemini.com
Strona internetowa: 
https://www.capgemini.com/pl-pl/

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki.
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CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Branża: Teleinformatyczna

O firmie: Jesteśmy największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora
publicznego.
- Tworzymy i udostępniamy e-usługi poprawiające kontakt obywatela      
 z administracją państwową. 
- Stosujemy nowoczesne technologie, narzędzia i metodyki pracy, a przy
tym chętnie dzielimy się wiedzą. 
- Dbamy o państwowe rejestry i zbiory danych. Stworzyliśmy m.in. Mój
GOV, Profil Zaufany, System Rejestrów Państwowych, CEPiK, ePUAP.
- Zatrudniamy ponad 600 specjalistów.
Mamy wpływ na przyszłość cyfryzacji w Polsce!

Kluczowe 
kompetencje:

Staż w Zespole Projektów: wiedza nt. zarządzania projektami i
portfelem projektów, bardzo dobra znajomość obsługi
oprogramowania biurowego (MS Office), poczty elektronicznej i
oprogramowania wspierającego realizację projektów (najlepiej MS
Project).

Staż w obszarze testów: podstawowa znajomość SoapUI, podstawowa
znajomość języka SQL / PLSQL, podstawowa wiedza w zakresie Java /
JavaScript / XML / WebServices, umiejętność analitycznego myślenia. 
Mile widziana znajomość: narzędzi do zarządzania testami oraz
raportowania błędów, np.: JIRA, Zephyr.

Praktyki:  Tak, w zależności od potrzeb.

Staż:  Tak, w zależności od potrzeb.

Martyna Baczkowska
e-mail: rekrutacja@coi.gov.pl
Strona internetowa: 
https://www.coi.gov.pl/kariera#/lista

Kontakt:

Oferta:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Cybernetyki.
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Jesteśmy międzynarodową firmą tworzącą cyfrowe rozwiązania nowej generacji
dla bankowości korporacyjnej.  
Pasjonujesz się technologiami webowymi oraz udoskonalaniem przyjaznych dla
użytkownika rozwiązań? Razem z ekspertami CoCoNet wejdź do świata
bankowości cyfrowej i weź udział w budowaniu cyfrowych rozwiązań dla
bankowości korporacyjnej. Nasz staż to doskonała możliwość zdobycia zarówno
praktycznej wiedzy, jak i długofalowego rozwoju zawodowego jako Software
Developer. Może to właśnie na Ciebie czeka praca w naszym zespole? Z nami
będziesz między innymi: tworzyć oprogramowanie dla międzynarodowych
banków, w szczególności bezpieczne rozwiązania webowe wykorzystujące duże
ilości danych, pracować nad aplikacjami webowymi, web-serwisami, API, front-
endem, backendem i kodem uwierzytelniającym/autoryzującym, uczyć się od
ekspertów, przekształcać swoje pomysły w znaczące ulepszenia, współpracować w
miedzynarodowym środowisku, poznawać procesy bezpieczeństwa i jakości, które
są niezbędne w rozwoju oprogramowania dla przedsiębiorstw, rozwijać swoje
umiejętności jako Software Developer. 

COCONET POLSKA SP. Z O.O.

Branża: Informatyczna (Software Development)

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

- Podstawowa znajomość lub zainteresowanie językiem Java, framework’ami i
platformami programistycznymi; 
- Dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i piśmie; 
- Dbałość o szczegóły; 
- Umiejętność pracy w zespole. 

Praktyki:  Tak, cały rok.

Staż:  Tak, cały rok.

Kontakt:

Oferta:

Aleksandra Szyc
e-mail: biuro@coconet.pl
Strona internetowa: www.coconet.de

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

34

http://www.facebook.com/coconet.group
mailto:biuro@coconet.pl
http://www.coconet.de/


Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

DACPOL SERVICE SP. Z O.O.

Grzanie Indukcyjne | Przemysł Maszynowy | Serwis falowników | 
Naprawy urządzeń | Montaż szaf sterowniczych

Firma operuje na rynku przemysłowym od 2003 roku i zajmuje się
przede wszystkim działalnością serwisową, projektową, produkcyjną 
 oraz doradczą. Naszym głównym celem jest pomoc w rozwiązywaniu
problemów technicznych naszych Klientów. Atutem naszej firmy jest
kilkudziesięcioosobowy profesjonalny zespół inżynierów i techników,
posiadających wieloletnie doświadczenie poparte licznymi
wdrożeniami w różnych dziedzinach przemysłu.  Specjalizujemy się w
dystrybucji, naprawach i modernizacjach urządzeń i wyposażenia do
grzejnictwa indukcyjnego, produkcji i regeneracji wzbudników
indukcyjnych, projektowaniu i produkcji testerów przemysłowych,
projektowaniu  montażu szaf sterowniczych, projektowaniu i
wykonywaniu funkcjonalnych bloków mocy oraz serwisie urządzeń
techniki napędowej.

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Umiejętność posługiwania się narzędziami monterskimi, umiejętność
szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo
dobra organizacja pracy

Wioleta Sobień
e-mail: praca@dacpol.eu
Strona internetowa: 
https://www.dacpol.eu/pl/

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Oferta:

DACPOL SP. Z O.O.

Energoelektronika | Elektrotechnika | Elektronika | Automatyka | Energetyka

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowych dostawach
podzespołów do energoelektroniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki
i energetyki. Zajmujemy się nie tylko działalnością handlową, ale również
doradczą, usługową i produkcyjną. Reprezentujemy ponad 300 czołowych
producentów podzespołów czynnych i biernych, modułów pomiarowych i
zasilających, wentylatorów, radiatorów, elementów indukcyjnych,
elementów klimatyki szaf, kabli, złączy, materiałów izolacyjnych.  Oferujemy
także szeroką gamę elementów dla potrzeb automatyki przemysłowej i
wyposażenie warsztatowe (narzędzia, przyrządy pomiarowe, preparaty
chemiczne i inne) oraz akumulatory. Zajmujemy się projektowaniem i
produkcją bloków mocy, grzaniem indukcyjnym, produkcją i serwisem
przemysłowych urządzeń pomiarowych. 

Praktyki: Tak, cały rok
Staże: Tak, cały rok

Wykształcenie techniczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
umiejętności handlowe, prawo jazdy kat. B, samodzielność, aktywność
i inwencja w pracy, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjność.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Wioleta Sobień
e-mail: praca@dacpol.eu
Strona internetowa: 
https://www.dacpol.eu/pl/

Kontakt:
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

DANFOSS POLAND

Chłodnictwo | Klimatyzacja | Ogrzewnictwo

Danfoss tworzy zaawansowane technologie, które umożliwiają budowanie
lepszego jutra, opartego na inteligentnych i efektywnych rozwiązaniach. W
rozwijających się miastach na całym świecie zapewniamy dostawy świeżej
żywności i optymalny komfort w domach i biurach, jednocześnie
odpowiadając na potrzebę zapewnienia energooszczędnej infrastruktury,
połączonych systemów i zintegrowanych z nimi źródeł energii odnawialnej.
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w takich sektorach jak:
chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, przetwarzanie energii, sterowanie
silnikami oraz w zakresie pojazdów i maszyn przemysłowych. Początki naszej
innowacyjnej inżynierii sięgają 1933 roku. 

Obecnie Danfoss zajmuje wiodącą pozycję na rynku, obsługując klientów w
ponad 100 krajach. Jesteśmy prywatną firmą należącą do rodziny założycieli.
W Polsce znajduje się kilka zakładów produkcyjnych Danfoss: w Grodzisku
Mazowieckim, Tuchomiu, Koleczkowie oraz Żelazkowie.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, cały rok.

Znajomość języka angielskiego, bardzo dobra znajomość MS Office (głównie
Excel), umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, skrupulatność w
pracy z bazami danych, mile widziana znajomość systemu SAP.  

Joanna Grzebyta
e-mail: joanna.grzebyta@danfoss.com
Strona internetowa: https://www.danfoss-praca.pl/

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

DSV ROAD SP. Z O.O.

Transport | Spedycja | Logistyka

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!

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Nie.

Stanowiska pracy:
- Asystent Spedycji;
- Agent Obsługi Klienta;
- Asystent ds. Administracji Transportu.

- Zdolności organizacyjne;
- Podzielność uwagi;
- Zdolność analizowania i rozwiązywania problemów; 
- Umiejętność współpracy w dynamicznym otoczeniu; 
- Znajomość j. angielskiego.

Aleksandra Taborowicz
e-mail: aleksandra.taborowicz@pl.dsv.com
Strona internetowa: https://www.dsv.com/pl-pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

FONON SP. Z O.O.

Projektowanie | Budowa, utrzymanie i serwis infrastruktury
telekomunikacyjnej i niskoprądowej

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
koncepcji, poprzez opracowanie i pozyskanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, 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.

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

- Znajomość aplikacji CAD lub GIS;
- Umiejętność pracy z mapami;
- Umiejętność pracy w zespole; 
- Umiejętność obsługi aplikacji biurowych. 

Barbara Wesołowska
e-mail: hr@wasko4b.pl
Strona internetowa: https://fonon.com.pl/ 

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A.

Motoryzacyjna

Kim jesteśmy?
Jesteśmy w pierwszej dziesiątce światowych dostawców branży
motoryzacyjnej.

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się projektowaniem i produkcją elementów wyposażenia
samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach: technologiach 
kontroli emisji spalin, fotelach samochodowych, wnętrzach
samochodowych, rozwiązaniach IT.

W jakich krajach działamy?
Działamy w 37 krajach, gdzie liczba zakładów produkcyjnych
osiągnęła już 248! Z dumą chwalimy się także 39 ośrodkami
badawczo-rozwojowymi i załogą blisko 100 tysięcy Faurecian. W
Polsce rozwinęliśmy 9 fabryk, które znajdują się w Grójcu, Gorzowie
Wielkopolskim, Legnicy, Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Ale to nie
wszystko, bo mamy jeszcze: Centrum Badawczo-Rozwojowe (w
Grójcu i Wałbrzychu), Finansowe Centrum Usług Wspólnych i
Platformę Transportowo-Logistyczną

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Język angielski na poziomie komunikatywnym.

Klaudia Szymańska
e-mail: klaudia.szymanska@faurecia.com
Strona internetowa: www.karierafaurecia.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

FREEPORT METRICS SP. Z O.O.

Information Technology and Services

Freeport Metrics is an American-Polish software house founded in
2009. We partner with our clients to help them with creating digital
products, so they can provide their services on a large scale to the
market. We consult 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. 

If you are a young, less experienced, but passionate software
development enthusiast looking for an internship or a junior position
look no further! Explore our opportunities: freeportmetrics.com/careers

- To be an independent quick learner
- Strong verbal and written communication skills in English (a must)
- Strong initiative and problem-solving skills
- A superior personal character and work ethic
- Available at least 4 days a week

Aleksandra Boruta
e-mail: careers@freeportmetrics.com
Strona internetowa: https://freeportmetrics.com/

Oferta skierowana do studentów/absolwentów: 

- Wydziału Cybernetyki.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GT AUTOMATYKA GĘBUSIA TOMASZ

Instalacje elektryczne i teletechniczne LAN | Automatyka | Instalacje
sanitarne | EVC

Jesteśmy firmą zajmującą się  projektowaniem, realizacją oraz
serwisem: instalacji automatyki, BMS (Building Management System),
SMS (Security Management System), instalacji elektrycznych oraz
instalacji sanitarnych. Kierujemy projektami HVAC, wykonujemy
kosztorysy oraz wyceny, a także projekty zaprojektuj i zbuduj,
serwisujemy urządzenia automatyki, zajmujemy się doradztwem
technicznym. 

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Samodzielna organizacja pracy; 
- Dobra znajomość środowiska CAD oraz MS Office; 
- Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane: 
- doświadczenie;
- prawo jazdy kat. B; 
- uprawnienia SEP;
- możliwość pracy wieczorami, w weekendy.

Aleksandra Gębusia
e-mail: biuro@gtautomatyka.pl
Strona internetowa: www.gtautomatyka.pl

Oferta skierowana do studentów/absolwentów: 

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Administracja publiczna | Transport drogowy

Budujemy bezpieczne drogi krajowe wspierające gospodarkę.
Dbamy o rozwój i utrzymanie infrastruktury dróg krajowych i
autostrad w Polsce. Stale podnosimy poziom bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz komfort podróżowania zapewniając
najlepszy możliwy poziom funkcjonowania dróg krajowych.

Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Weryfikacja przebiega na etapie złożenia zgłoszenia aplikacji przez
studenta  pod kątem dopasowania do wskazanej komórki
organizacyjnej urzędu.

Umożliwiamy studentom odbycie praktyk bezpłatnych lub staży
bezpłatnych. 

Zachęcamy absolwentów do śledzenia strony BIP KPRM i BIP
GDDKiA, gdzie znajdują się aktualne ogłoszenia o wolnych
stanowiskach pracy.

Izabela Grzybek
e-mail: igrzybek@gddkia.gov.pl
Strona internetowa: www.gddkia.gov.pl

Oferta skierowana do studentów/absolwentów: 

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.

Informatyczna

Gabos Software Sp z o.o. specjalizuje się w projektowaniu,
wytwarzaniu i dostarczaniu wysokiej jakości systemów dla placówek
medycznych, oferuje swoim klientom autorskie oprogramowanie,
usługi wdrożeniowe, wsparcie techniczne oraz konsultacje. Nasi
pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, m.in.: programiści,
inżynierowie, informatycy, testerzy, oraz managerowie IT. Firmę
tworzy zgrany zespół ludzi, który profesjonalnie podchodzi do
wykonywanych zadań oraz poszukuje nowych, innowacyjnych
rozwiązań.  

Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Znajomość: 
- Programowania;
- Baz danych;
- Sieci;
- Systemów komputerowych; 
- Analizy i projektowania systemów.

Marta Czaplińska
e-mail: rekrutacja@gabos.pl
Strona internetowa: https://gabos.com.pl/

Oferta skierowana do studentów/absolwentów: 

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Zbigniew Malinowski
e-mail: geo-system@geo-system.com.pl
Strony internetowe: 
www.geo-system.com.pl
punktyadresowe.pl

Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GEO-SYSTEM SP. Z O.O.

Geoinformatyczna

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.

Od 2007 roku wraz z popularyzacją i rozwojem usług WMS
uruchomiliśmy szereg serwisów publikujących aktualne dane
ewidencyjne z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Wszystkie serwisy zostały włączone do Krajowej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej i jako węzły powiatowe wykorzystane w
serwisie geoportal.gov.pl. Serwisy te oraz szereg innych można
zobaczyć w mapowym serwisie polska.e-mapa.net.

Praktyki: bieżące prace związane z tworzeniem serwisów i zbiorów
danych dla gmin.
Staże: bieżące prace związane z tworzeniem serwisów i zbiorów
danych dla gmin.

- Umiejętność pracy w zespole;
- Łatwość przyswajania nowych informacji; 
- Komunikatywność.

Oferta skierowana do studentów/absolwentów: 

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Karolina Kraska
e-mail: praktyki.gum@gum.gov.pl
Strona internetowa: 
https://www.gum.gov.pl/

Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GŁÓWNY URZĄD MIAR

Administracja rządowa

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.

Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odbycia praktyki, stażu
lub wolontariatu w GUM: https://www.gum.gov.pl/pl/wiedza/praktyki-
i-staze/3821,Praktyka-wolontariat-i-staz-w-GUM.html

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE

Konstrukcyjno-budowlana

Zawód Inżyniera - Konstruktora realizujemy z autentyczną pasją i
zaangażowaniem. Skala i stopień skomplikowania zleceń, które są do
nas kierowane obejmuje pełne spektrum wyzwań inżynierskich, jakie
można spotkać na rynku budowlanym. Odpowiadamy na potrzeby
klientów indywidualnych, dużych podmiotów gospodarczych, a także
zadań prowadzonych w ramach zamówień publicznych.
Charakteryzuje nas indywidualne i profesjonalne podejście do
każdego zadania, a kilkudziesięcioletnie doświadczenie projektowe
pozwala nam projektować bezpiecznie, innowacyjnie i racjonalnie pod
względem ekonomicznym.

Praktyki: Tak. 
Staże: Tak.

- Bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce, zwłaszcza pod kątem
przedmiotów konstrukcyjnych; 
- Znajomość podstaw mechaniki teoretycznej i wytrzymałości
materiałów;
- Znajomość  branżowych (m.in. AutoCad, ROBOT) oraz pakietu Office;
- Dobra znajomość języka angielskiego.

Arkadiusz Szost
e-mail: rekrutacja@gsbk.pl
Strona internetowa: www.gsbk.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. ODDZIAŁ W POLSCE

Budowlana 

Gülermak to turecka firma budowlana założona w 1958 roku, światowy 
lider projektów infrastrukturalnych: metra, kolei, dróg ekspresowych,
tuneli.  Podczas swoich bieżących projektów przedsiębiorstwo
zrealizowało ponad 260 km tuneli podziemnych i 103 stacje metra. 

Od 2009 roku trwa budowa II linii metra w Warszawie, obecnie
realizowane są odcinki na Bródnie i Bemowie. W późniejszej fazie
będzie realizowany odcinek od Bemowa do Stacji Techniczno-
Postojowej Karolin.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Znajomość języka angielskiego – B1/B2; 
- Znajomość narzędzi programu MS Office; 
- Status studenta Warszawskiej Akademii Technicznej.

Emilia Zdunek
e-mail: ezdunek@gulermak.com
Strona internetowa: https://www.gulermak.com.tr/

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

HORUS-ENERGIA SP. Z O.O.

Energetyczna

Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych 
i najbardziej renomowanych firm działających na krajowym rynku
zasilania w energię elektryczną i ciepło. Oferuje wszystko co jest
związane z zespołami prądotwórczymi i kogeneracyjnymi, zaczynając
od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z
uzgodnieniami, dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i
uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.
Urządzenia firmy Horus-Energia Sp. z o.o. mogą być zasilane paliwami
konwencjonalnymi (gaz ziemny, biogaz, oleje napędowe) jak i
niekonwencjonalnymi (wodór, gaz syntezowe i pirolityczne, oleje
roślinne i pirolityczne, itp.).
 

Firma prowadzi liczne prace badawcze i rozwojowe samodzielnie oraz
we współpracy z ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi.
Tworzy to doskonałe możliwości dla pracowników oraz osób
współpracujących do łączenia rozwoju zawodowego wraz ze
zdobywaniem kolejnych etapów wykształcenia lub pracą naukową.

Praktyki: Tak
Staże: Tak

- Chęć do nauki;
- Otwartość;
- Dyspozycyjność;
- Wiedza w obszarze działalności firmy.

Krzysztof Terlecki
e-mail: k.terlecki@horus-energia.pl
Strona internetowa: horus-energia.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

INDEPENDENT LOGISTICS SP. Z O.O.

Transport i  logistyka

Oferujemy usługi transportu lotniczego, morskiego, drogowego, transportu
kolejowego oraz inne usługi  logistyczne. Jesteśmy członkiem grup
zrzeszających  agentów i spedycje z całego świata, mamy  możliwość
współpracy z agentami z  każdego kontynentu.  Czujemy się  silni w
eksportach morskich/lotniczych, mamy również atrakcyjne stawki oraz
sprawdzonych  agentów w imporcie lotniczym/kolejowym/morskim. 

Świadczymy kompleksowe usługi spedycyjne, tez pomoc w nawiązaniu
różnego rodzaju kontaktów biznesowych.  Jesteśmy członkiem  IATA  oraz
PISiL.  

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak.

- Znajomość  j. angielskiego;
- Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia w trakcie; 
- Komunikatywność; 
- Umiejętność pracy w zespole; 
- Doskonała organizacja czasu pracy;
- Sumienność;
- Dokładność w samodzielnej pracy; 
- Odpowiedzialność; 
- Odporność na stres; 
- Optymizm i pozytywne nastawienie; 
- Punktualność; 
- Dyspozycyjność;
- Dynamika w podejmowaniu decyzji i działań.

Maria Chrzanowska
e-mail: maria@independentlogistics.pl
Strona internetowa: 
www.independentlogistics.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

INETUM POLSKA SP. Z O.O.

Świadczymy kompleksowe usługi IT oraz doradcze na terenie Europy.
Rośniemy z każdym rokiem i zatrudniamy już 900 pracowników, w
tym ponad 800 deweloperów. Utrzymujemy 30 wyspecjalizowanych
grup oraz wspieramy ponad 40 systemów i platform.  Grupa Inetum
zatrudnia obecnie 27.000 specjalistów IT w 26 krajach. Razem jesteśmy
w stanie dostarczać globalnie rozwój systemów, integrację, ich
utrzymanie oraz wsparcie w obszarze zarządzania IT i zarządzania
biznesowego.

IT

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, cały rok.

- Język angielski w stopniu komunikatywnym;
- Dostępność czasowa. 

Katarzyna Gryniewicz
e-mail: katarzyna.gryniewicz@inetum.com
Strona internetowa: 
Inetum Polska - rozwiązania IT dla przyszłości

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

INFRACERT TSI SP. Z O. O.

Kolejowa

INFRACERT TSI jest Polską Jednostką notyfikowaną specjalizującą się
w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku
olejowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie
certyfikacji składników i podsystemów interoperacyjności, ocen
bezpieczeństwa, w tym procesu zarządzania ryzykiem, oraz szeroko
rozumianej edukacji i wsparcia przedsiębiorców na polskim rynku
kolejowym. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów,
dysponujących obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej
pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach
naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym. Jesteśmy
również jedynym przedstawicielem w Polsce szwedzkiej firmy
VANAHEIM AB. Zajmujemy się certyfikacją podsystemów:
Infrastruktura, PRM, Sterowanie, Energia, Tabor. 

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

- Wykształcenie wyższe (bądź w trakcie studiów); 
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; 
- Umiejętność pracy w zespole; 
- Znajomość języka angielskiego B1/B2.

Joanna Zapałowska
e-mail: praca@infracert.com; sekretariat@infracert.com
Strona internetowa: infracert.com

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

Budownictwo drogowe i mostowe, inżynieria lądowa i transport.

Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami,
konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg
oraz 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.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Kierunek studiów zgodny z profilem działalności Instytutu; 
- Znajomość j. obcych.

Dorota Bojarska
e-mail: ibdim@ibdim.edu.pl
Strona internetowa: www.ibdim.edu.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

Instytut Polskiej Akademii Nauk

Już od 69 lat rozwijamy nauki inżynieryjno-techniczne. Zapewniamy
wysoki poziom badań naukowych a także wspieramy inicjatywy
dotyczące transferu technologii. Zaangażowanie i pasja naszych
pracowników, prowadzenie dużej liczby międzynarodowych
projektów naukowych oraz bogate doświadczenie w kształceniu
doktorantów sprawiają,  że Instytut zaliczany jest do wiodących
placówek naukowych w Europie.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

e-mail: director@ippt.pan.pl
Strona internetowa: www.ippt.pan.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

- Otwartość, komunikatywność;
- Zamiłowanie do pracy badawczej;
- Silna motywacja do ambitnej pracy naukowej;
- Dobra znajomość języka angielskiego.

Kluczowe 
kompetencje:
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

Farmaceutyczno-technologiczna

IQVIA is a world leader in using data, technology, advanced analytics, and
expertise to help customers drive healthcare forward. Together with the
companies we serve, we are enabling a more modern and effective
healthcare system and creating breakthrough solutions that transform
business and patient outcomes. 

Praktyki: Nie.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Znajomość środowiska IT zależnie od wymagań stanowiskowych 
np. programowanie, testowanie lub analiza.

Artur Rzondtkowski
e-mail: artur.rzondtkowski@iqvia.com
Strona internetowa: https://www.iqvia.com/ 

IQVIA

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Cybernetyki.

59

https://www.linkedin.com/in/artur-rzondtkowski-20639a143/
mailto:artur.rzondtkowski@iqvia.com
https://www.iqvia.com/
https://www.iqvia.com/


Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

Dorota Pawłowska
e-mail: RecruitmentPoland@jacobs.com
Strona internetowa: https://careers.jacobs.com/

JACOBS ENGINEERING

Budownictwo I Inżynieria

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie
doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla
klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie
obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych
z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową.
Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie. W Krakowie znajduje się
Globalne Centrum Projektowe ( z oddziałem w Warszawie), w którym zatrudniamy już
ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż (Ksiegowość, IT,
HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. Wspieramy możliwości rozwoju
zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy.  Działają u nas grupy
młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które
proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania
związane z wolontariatem.  Do naszych zespołów w Krakowie i Warszawie
poszukujemy studentów i absolwentów zainteresonwanych pracą w charakterze
Asystenta projektanta.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Dołącz do nas jeśli: 

- Jesteś absolwentem lub planujesz obronę na specjalności: 
Budownictwo, Geotechnika, Inżynieria sanitarna/oczyszczalnie ścieków Wentylacja i
klimatyzacja (HVAC), Modelowanie hydrauliczne/GIS, Konstrukcje BIM/modelowanie
3D – Revit, Civil 3D, Navisworks, oprogramowanie Bentley Drogi/Mosty Architektura
Specjalność elektryczna Środowisko – Oceny oddziaływania na środowisko, ekologia,
hydrogeologia, modelowanie jakości powietrza i zmian klimatycznych, konsultant do
spraw społecznych, analizy środowiska wodnego, jakość terenu i zarządzanie
odpadami; 
- Jesteś gotowy do pracy min 20h. w tygodniu; 
- Posługujesz się j.angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Natalia Kucal, Urszula Dunajska
e-mail: natalia.kucal@kprm.gov.pl
urszula.dunajska@kprm.gov.pl
Strony internetowe: 
https://nabory.kprm.gov.pl/ 
https://www.gov.pl/web/premier

Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Administracja publiczna 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę premiera i Rady
Ministrów. Dbamy o współpracę rządu m.in. z prezydentem i
parlamentem. Pomagamy premierowi sprawnie kierować pracami
rządu i reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. W Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów analizujemy i monitorujemy działania
administracji rządowej.

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

- Współpraca, komunikacja; 
- Dobra organizacja pracy;
- Umiejętność obsługi MS Office;
- Wysoka kultura osobista;
- Myślenie analityczne.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

KATCON POLSKA SP. Z O.O.

Firma produkcyjna z branży Automotive

Katcon to firma z branży automotive wywodząca się z Meksyku.
Spółka z sukcesem rozwija się i konkuruje na rynku od 1993 r. jako
globalny dostawca katalizatorów i kompletnych systemów
wydechowych. Powstała w 2009 r. fabryka w Polsce to jedna z
najważniejszych lokalizacji koncernu na świecie. Specjalizuje się w
produkcji katalizatorów do samochodów osobowych i maszyn
rolniczych. W 2016 roku zakład w podwarszawskim Błoniu rozpoczął
projekt dostaw katalizatorów na rynki europejskie i
północnoamerykańskie. Nowe projekty produkcyjne, uruchamiane w
ostatnich i w kolejnych latach, wprowadzają do zakładu
najnowocześniejszy park maszynowy. Obecnie Katcon Polska
angażuje się w wiele innowacyjnych projektów we współpracy z
Politechniką Warszawską. Spółka jest m.in. liderem konsorcjum
naukowego, które pracuje nad zaawansowanym układem
wydechowym do samochodów konwencjonalnych i hybrydowych.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Znajomość języka angielskiego;
- Wiedza kierunkowa uzależniona od działu.

e-mail: rekrutacja@katcon.com
Strona internetowa: www.katcon.pl 

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O.

Komunikacja kolejowa |  Systemy informatyczne

Jesteśmy polskim producentem i dostawcą dedykowanych systemów do
obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej oraz systemów  poboru opłat.
Wyposażenie dworców kolejowych, stacji i przystanków w systemy informacji
pasażerskiej realizujemy w sposób kompleksowy. Dzisiaj zdecydowana
większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej naszej produkcji, w skład którego
wchodzą tablice informacyjne, systemy zapowiedzi oraz sieć czasu. Na kolej
dostarczamy również System Monitoringu Obiektów Kolejowych oraz
Systemy Łączności Dyspozytorskiej zapewniające bezpieczną łączność między
posterunkami.  Produkujemy również parkomaty i biletomaty mobilne, które
funkcjonują w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce. W naszej firmie powstają
autorskie rozwiązania mechaniczne, elektroniczne i programistyczne. Tym
samym zapewniamy szybki dostęp do serwisu i aktualizacje użytkowanych
rozwiązań. Dzięki przynależności do silnej i stabilnej Grupy PKP stosujemy
praktyki zapewniające wzorową realizację i prowadzenie projektów, a także
wsparcie w zakresie zaawansowanych systemów transportowych.

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Znajomość przynajmniej jednego języka programowania;
- Podstawowa znajomość elektroniki i zagadnień pomiarów elektrycznych;
- Podstawowa znajomość działania mikroprocesorów;
- Znajomość obsługi i zastosowania narzędzi pomiarowych;
- Znajomość języka angielskiego;
- Obsługa pakietu MS Office.

Karolina Urbańska-Jarecka
e-mail: k.urbanska@kzl.com.pl
Strona internetowa: www.kzl.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O. 

Handel

Leroy Merlin Polska to wyjątkowe miejsce pracy dla ponad 13 tysięcy osób. W
2021 roku obchodziliśmy 25-lecie otwarcia naszego pierwszego sklepu
budowlano-dekoracyjnego w Polsce. Obecnie mamy ponad 70 sklepów
wielkopowierzchniowych w kilkudziesięciu miastach, które odwiedza około
40 milionów klientów rocznie. Przed nami kolejne inwestycje, otwarcia i nowe
miejsca pracy. W naszym DNA mamy rozwój - w 2021 roku przeznaczyliśmy na
szkolenia pracowników ponad 5,5 miliona złotych w całej organizacji. W
centrum stawiamy zawsze człowieka – klienta, mieszkańca, pracownika.
Wspieramy też lokalne społeczności – wolontariusze Fundacji Leroy Merlin
wyremontowali w sumie 570 miejsc użyteczności publicznej.

Praktyki: Nie.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb - Stażysta Łańcucha Dostaw.

Shana Radzio
e-mail: sradzio@leroymerlin.pl
Strona internetowa: 
https://www.kariera.leroymerlin.pl/

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Do Dyrekcji Łańcucha Dostaw poszukujemy otwartych i ambitnych osób,
które: 
- są studentami ostatnich lat lub absolwentami kierunków związanych z
logistyką lub analizą danych;
- chcą się rozwijać w międzynarodowej, dynamicznej organizacji 
- dobrze się czują w pracy z dużą ilością danych, a Excel nie ma przed nimi
tajemnic; 
- są zainteresowane możliwością nauki od specjalistów i ekspertów w swojej
branży; 
- potrafią wyciągać wnioski i na ich podstawie merytorycznie uzasadnić swoje
zdanie; 
- swobodnie komunikują się po angielsku; 
- chcą skorzystać z naszej super oferty benefitów już od samego początku
współpracy.
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Branża:

O firmie:

Kluczowe 
kompetencje:

Kontakt:

Oferta:

LOOS CENTRUM SP. Z O.O.

Kotły przemysłowe

Należąca do Grupy Bosch spółka LOOS Centrum od ponad 25 lat
oferuje polskim partnerom innowacyjne kotły przemysłowe
wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Firma jest liderem na
polskim rynku kotłów parowych i wodnych zasilanych gazem, olejem
lub innymi paliwami płynnymi, m.in. biogazem lub wodorem
aktywnie wspierając proces dekarbonizacji sektora energetycznego
oraz przemysłu. Od ponad 156 lat LOOS oferuje partnerom na całym
świecie innowacyjne kotły przemysłowe. 

Praktyki: Tak.
Staże: Tak. 

Łukasz Sarbiewski
e-mail: praca@loos.pl
Strona internetowa:
https://www.bosch-industrial.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.

Oferta skierowana dla studentów 1-5 roku studiów kierunków
technicznych.

Wymagana znajomość pakietu Office w stopniu zaawansowanym
oraz komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim.
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Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SP. J.

Elektronika I Energetyka - produkcja

Lopi to polski producent urządzeń z zakresu kompensacji mocy
biernej. Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy między innymi
takie urządzenia jak regulator mocy biernej LRM001 czy też
kompensator dynamiczny z funkcją filtra aktywnego LKD.
Produkujemy pod indywidualne zamówienie klienta baterie
kondensatorów, dławików i baterie hybrydowe. Nasze
urządzenia zyskują uznanie na rynkach światowych, a my
nieustannie pracujemy nad nowymi technologiami. Posiadamy
25-letnie doświadczenie, a nasza firma nieustannie się rozwija.
Od 2019r. tworzymy Grupę Lopi, na która składają się: Lopi sp. j.
Lopi Elektronika i Lopi Automatyka. 

Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Agnieszka Piorun
e-mail: ap@lopi.pl
Strona internetowa: www.lopi.pl

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki.
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Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O.

Lotnicza

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej.
Spółka oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej,
liniowej, warsztatowej, jak również malowania i estetyki. Spółka działa jako podmiot
niezależny od 2010 roku. Odpowiadając na zapotrzebowania klientów i wyzwania
stawiane przez dynamicznie zmieniającą się branżę lotniczą LOTAMS stale poszerza
zakres oferowanych usług, skupiając się przede wszystkim na ciągłym rozwoju
wysoce wykwalifikowanego personelu. Spółka zatrudnia ponad 1000 specjalistów,
którzy są w stanie zapewnić stały, nieprzerwany serwis na sześciu liniach obsługi
bazowej jednocześnie pełną obsługą liniową wraz rozbudowanym zapleczem
warsztatowym (oferując m.in. badania NDT, warsztat kompozytów czy systemów
elektrycznych i awioniki). Wykonywanie dopasowanych do potrzeb rynku usług jest
możliwe, dzięki specjalistycznym szkoleniom wewnętrznym, które przeprowadzenie
umożliwia posiadany certyfikat Part-147. Ponadto, pracownicy LOTAMS biorą udział
w licznych szkoleniach organizowanych przez producentów samolotów, dzięki
czemu spółka jest przygotowana na obsługę najnowocześniejszych samolotów na
świecie. Spółka LOTAMS jako jedyna w Polsce jest certyfikowaną organizacją
projektującą (certyfikat Part-21J), która zgodnie ze standardami EASA może
projektować i certyfikować modyfikacje i naprawy wszystkich typów i modeli
samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat
graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich. LOTAMS jest
rozpoznawalną na rynku europejskim i światowym bazą MRO, której linie lotnicze z
całego świata powierzają swoje floty.  

Praktyki: Tak.
Staże: Nie.

Karolina Kodym
e-mail: karolina.kodym@lotams.com
Strona internetowa: 
kariera.lotams.com

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Zainteresowanie lotnictwem, zdolności manualne, posługiwanie się narzędziami,
obsługa komputera, znajomość MS Office, umiejętność pracy w zespole,
pracowitość, znajomość języka angielskiego.             

Kluczowe 
kompetencje:
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Jesteśmy firmą z branży fintech, tworzącą zaawansowane systemy transakcyjne dla rynku Forex,
kontraktów CFD, kryptowalut oraz akcji. Tworzymy również systemy analityczne do zarządzania ryzykiem
dla brokerów finansowych, giełd kryptowalutowych, dostawców płynności i banków. Współpracujemy z
klientami z całego świata - głównie z brokerami Forex, giełdami i bankami. Mamy biuro w Warszawie i
Poznaniu – łącznie pracuje nas ok. 90 osób i wciąż się rozwijamy. Ponadto w ramach jednego z naszych
projektów mamy również zespół, który zajmuje się budową algorytmów z zakresu High-Frequency, które
następnie są implementowane do naszych innowacyjnych aplikacji obracających milionami dolarów
każdego dnia. Tworzymy strategie, w których każda milisekunda ma kluczowe znaczenie, a analiza
bardzo dużych, wielowymiarowych danych jest podstawą dobrych wyników na rynkach finansowych.
Jesteśmy jednym z kluczowych na rynku kryptowalut market makerem, czyli dostawcą płynności, a
naszym zadaniem jest wzbogacenie rynku o potrzebną płynność za pomocą zautomatyzowanych
strategii tradingowych. Nasze rozwiązania są wykorzystywane na giełdach z aż pięciu kontynentów i z
miesiąca na miesiąc staramy się zwiększać nasz udział w rynku, rywalizując każdego dnia z innymi
market makerami. Podstawą naszej pracy jest modelowanie danych za pomocą metod
probabilistycznych oraz uczenia maszynowego. Nasze codzienne obowiązki z zakresu budowy nowych
algorytmów i analizy danych wymagają dużej skrupulatności, koncentracji oraz intuicji związanej ze
znajdowaniem zależności między procesami zachodzącymi na giełdzie. 

Sandra Matuszak 
e-mail: rekrutacje@match-trade.com 
Strona internetowa: 
https://praca.match-trade.com/

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

MATCH-TRADE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Fintech

Praktyki: Nie.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.

Jeżeli tylko…

- Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów;
- Posiadasz już pierwsze udokumentowane doświadczenia zawodowe w branży IT;
- Znasz języki programowania;
- Komunikacja w języku angielskim nie stanowi dla Ciebie problemu. 

A dodatkowo...  

Posiadasz podstawową znajomość rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
walutowego (Forex), kryptowalut i innych rynków pozagiełdowych. 

Choć przede wszystkim...  

Jesteś entuzjastą technologii, który opanował jej różne zagadnienia w być może prowadzonych już przez
siebie projektach. Interesujesz się nowinkami technologicznymi i wciąż poszukujesz nowych źródeł
wiedzy... To prawdopodobnie jesteś odpowiednim Kandydatem dla nas!

Kluczowe 
kompetencje:
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Monika Curyło
e-mail: monika.curylo@nask.pl
Strona internetowa: www.nask.pl 

NASK to Państwowy Instytut Badawczy, który realizuje zaawansowane
projekty badawcze, wprowadza innowacyjne produkty w sektorze
cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji, współpracuje z prestiżowymi ośrodkami
naukowymi w Polsce i na świecie. Prowadzimy badania społeczne oraz
nowatorskie projekty w obszarze Big Data i sztucznej inteligencji (AI). 
30 lat temu podłączyliśmy Polskę do internetu, a teraz dostarczamy
superszybki  i bezpieczny internet do szkół w całej Polsce. Stworzyliśmy
aplikację mObywatel - czyli pakiet dokumentów cyfrowych w Twoim
smartfonie. Obsługujemy i prowadzimy również rejestr nazw w domenie .pl.
W dziale CERT Polska zgłaszane są i analizowane wszelkie cyberzagrożenia
oraz cyberataki. Realizujemy ustawowe zadania CSIRT (Zespół Reagowania na
Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) poziomu krajowego. 

Dołącz do NAS(K)! Weź udział w kształtowaniu polskiego bezpiecznego
cyberświata i cyfrowej Polski! 

 NASK - CZŁOWIEK W CENTRUM TECHNOLOGII 

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

NASK

Cyberbezpieczeństwo | Internet | Cyfryzacja | Sztuczna inteligencja |
Edukacja cyfrowa

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Zależne od stanowiska, zespołu i obszaru. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertami opublikowanymi na stronie:
www.nask.pl/pl/kariera

Kluczowe 
kompetencje:
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Michał Polański
e-mail: rekrutacja@navigate.pl
Strona internetowa: www.navigate.pl

NaviGate Sp. z o.o. - jest dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką, która
oferuje innowacyjne rozwiązania pomiarowe oraz szkolenia dla GIS i
geodezji, a także jest dostawcą zaawansowanych bezzałogowych statków
powietrznych (dronów) do profesjonalnych zastosowań środowiskowych,
geodezyjnych i przemysłowych.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

NAVIGATE SP. Z O.O.

Geoinformatyczna | Geodezyjna

Praktyki: Nie.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Instytutu Optoelektroniki.

- Wykształcenie wyższe (inżynier, magister lub student ostatniego roku);
- Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami pomiarowymi stosowanymi
w geodezji i GIS;
- Systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy, kultura osobista;
- Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych;
- Motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji;
- Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży służbowych;
- Uczciwość, umiejętność pracy w zespole i kultura osobista;
- Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Mile widziane:

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
- Wykształcenie kierunkowe tj. geodezja i kartografia, geoinformatyka lub GIS;
- Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub w pracy z zakresu geodezji,
teledetekcji, termowizji;
- Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń oraz prezentacji
(wystąpień publicznych).

Kluczowe 
kompetencje:

73

mailto:rekrutacja@navigate.pl
http://www.navigate.pl/
https://www.facebook.com/NaviGatePL/


Piotr Królikowski
e-mail: rekrutacja@navigate.pl
Strona internetowa: www.navigate.pl

NaviGate Sp. z o.o. - jest dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką, która
oferuje innowacyjne rozwiązania pomiarowe oraz szkolenia dla GIS i
geodezji, a także jest dostawcą zaawansowanych bezzałogowych statków
powietrznych (dronów) do profesjonalnych zastosowań środowiskowych,
geodezyjnych i przemysłowych.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

NAVIGATE SP. Z O.O.

Geoinformatyczna | Geodezyjna

Praktyki: Nie.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Instytutu Optoelektroniki.

- Wykształcenie wyższe (inżynier, magister lub student ostatniego roku);
- Zainteresowanie technologiami związanymi z bezzałogowymi statkami
powietrznymi oraz możliwościami ich wykorzystania w różnych branżach;
- Systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy, kultura osobista;
- Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych;
- Uczciwość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;
- Motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji;
- Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych podróży służbowych;
- Dobra znajomość języka angielskiego;
- Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP.

Mile widziane:
- Wykształcenie kierunkowe tj. teledetekcja, fotogrametria, termowizja;
- Znajomość jednego z oprogramowani (Pix4D, 3Dsurvey, Agisoft lub TerraSolid);
- Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej lub w pracy z zakresu geodezji,
teledetekcji, termowizji;
- Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP;
- Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń oraz prezentacji .

Kluczowe 
kompetencje:
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NCBJ zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki
subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy
gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem
technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in.
radiofarmaceutyki, będąc wiodącym producentem na świecie w
niektórych asortymentach oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi
nauki i gospodarki, w tym medycyny. Instytut tworzy infrastrukturę
informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego
programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.

Dorota Syrkiewicz
e-mail: dorota.syrkiewicz@ncbj.gov.pl
Strona internetowa: https://www.ncbj.gov.pl/

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Instytut naukowy

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Instytutu Optoelektroniki.

- Doświadczenie w C, C++, Python lub innym języku programowania;
- Umiejętność czytania i rozumienia schematów elektronicznych;
- Umiejętność obsługi aparatury elektronicznej (multimetr, oscyloskop); 
- Umiejętność lutowania elementów SMD/THT;
- Znajomość języka angielskiego: czytanie dokumentacji, dialog
techniczny; 
- Umiejętność pracy w zespole.

Kluczowe 
kompetencje:
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Agnieszka Dziedzic
e-mail: agnieszka.dziedzic@networks.pl
Strona internetowa: www.networks.pl

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się
planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych
Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w
kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do
konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o
efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu
wysokiej jakości. 

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju
zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla
wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej
oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w
NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

NETWORKS! SP. Z O.O.

Telekomunikacja

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, cały rok.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Elektroniki.

- Posiadanie statusu studenta i nie ukończony 26 rok życia;
- Dyspozycyjność minimum 20 godzin tygodniowo;
- Zaangażowanie i postawa „can do”;
- Elastyczność myślenia i innowacyjne podejście do realizacji zadań.

Kluczowe 
kompetencje:
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Agnieszka Wojciechowska
e-mail: hr@oex.pl
Strona internetowa: https://oexcursor.pl/

OEX Cursor S.A. jest liderem wśród firm świadczących usługi wsparcia sprzedaży i
marketingu. Od ponad 20 lat prężnie działamy na rynku współpracując z
największymi markami. Cenimy ludzi z pasją, lubiących aktywnie uczestniczyć w
licznych projektach i nie stroniących od ambitnych wyzwań. Obecnie z naszym
Klientem British American Tobacco, wiodącym koncernem tytoniowym, budujemy
zespół zaangażowanych i odnoszących sukcesy pracowników. Szukamy osób do
długofalowej współpracy na stanowisko Brand Mastera, który będzie
odpowiedzialny za sprzedaż produktu, budowanie wizerunku marki oraz aktywne
pozyskiwanie nowych konsumentów. Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę! 

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

OEX CURSOR S.A.

Sprzedaż | Obsługa klienta

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Praca: w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu.
Umowa: zlecenie.

- Dyspozycyjność minimum 3-4 dni w tygodniu po 5h dziennie (możliwość pracy
również w weekendy);
- Przebojowość, energiczność i otwartość na nowe doświadczenia;
- Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi.

Mile widziane: 
- Doświadczenie w sprzedaży;
- Status studenta. 

Kluczowe 
kompetencje:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Magdalena Malczyk
e-mail: magdalena.malczyk@okam.pl
Strona internetowa: www.okam.pl

OKAM to doświadczony inwestor, obecny na rynku mieszkaniowym w
Polsce od 2004 roku. Doceniając potencjał rynku nieruchomości
mieszkaniowych, OKAM od początku istnienia na polskim rynku
oferował wysoką jakość życia w najlepszych lokalizacjach. Dzięki
naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możemy zapewnić, że
nasi klienci otrzymują również mieszkania w najwyższym standardzie.
W portfolio OKAM znajduje się 25 projektów w 7 miastach w Polsce.
Pod koniec 2018 roku OKAM wprowadził „Nową Politykę Jakości”
będącą wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. Począwszy od
inwestycji CENTRAL HOUSE, wszystkie inwestycje mieszkaniowe
OKAM zostaną wyposażone w proekologiczne i funkcjonalne
rozwiązania wspomagające ochronę klimatu i poprawiające komfort
życia np.: wypożyczalnia pojazdów elektrycznych, wypożyczalnia
rowerów, oczyszczacze powietrza, fotowoltaika, powtórne
wykorzystanie deszczówki, etc. Z pasją tworzymy wyjątkowe projekty. 

Branża:

O firmie:

Kontakt:

Oferta:

OKAM CAPITAL SP. Z O.O.

Nieruchomości | Budownictwo

Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

- Zaangażowanie i chęć rozwoju;
- Proaktywność; 
- Umiejętność współpracy;
- Otwartość; 
- Dobra organizacja pracy. 

Kluczowe 
kompetencje:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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e-mail: kierunek.kariera@orlen.pl
Strona internetowa: 
https://www.orlen.pl/pl/kariera/programy-
stazowe/program-stazowy-kierunek-orlen

Praca o wyjątkowym znaczeniu w perspektywicznej branży Jesteśmy
zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym
działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i
paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane
produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach.
Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji
energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie
oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania.
Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia
neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PKN ORLEN S.A.

Energetyka

Szukamy osób ambitnych, które dostrzegają szansę w nowych
technologiach, zmiennym świecie i chcą wnieść osobiste
zaangażowanie w zmianę najbliższego otoczenia i świata na lepsze.

Kluczowe 
kompetencje:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Partner Systems Sp. Z o.o. jako przedsiębiorstwo istnieje od 2000 r.
Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń filtracyjnych
przeznaczonych do uzdatniania wody w sytuacjach kryzysowych
(klęsk żywiołowych, aktów terrorystycznych, przypadkowego lub
celowego skażenia wody) oraz urządzeń do magazynowania wody
pitnej w warunkach polowych.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

- Znajomość programu Inventor – ewentualne inne pokrewne;
- Znajomość języka angielskiego.

Szukamy osób do:

- Działu Technologii;
- Logistyki (logistyka produkcji);
- Laboratorium (tkaniny powlekane, węgle aktywne etc.)

Kluczowe 
kompetencje:

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Katarzyna Żuk, Laura Pacyna
e-mail: biuro@partnersystems.pl
laura.pacyna@partnersystems.pl 
Strona internetowa: www.partnersystems.pl

Branża:

O firmie:

Kontakt:

 PARTNER SYSTEMS SP. Z O.O.

Obronność – produkcja urządzeń do uzdatniania wody, konstrukcje
stalowe, tkaniny PVC
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PGNiG TERMIKA to firma z branży energetycznej należąca do Grupy
Kapitałowej PGNiG. Wytwarzamy ciepło i energię elektryczną w
kogeneracji, a nasze zakłady na terenie Warszawy i okolic posiadają
moc pozwalającą na zaspokojenie ok. 60% zapotrzebowana stolicy w
energię elektryczną. PGNiG TERMIKA wraz ze spółkami zależnymi
tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową
PGNiG TERMIKA. Siła naszej firmy oparta jest na czterech wartościach:
odpowiedzialności, wiarygodności, jakości i partnerstwie. Naszym
największym zasobem są ludzie, dlatego pracownikom zapewniamy
szkolenia i zdobywanie uprawnień. Wspólnie tworzymy energetyczne
miejsce pracy.

Oferujemy płatne praktyki i staże w ramach programu „TERMIKA dla
Energetyka”. Zapewniamy przy tym udział w różnorodnych
projektach, które umożliwią Ci połączyć rozwój kariery ze studiami.

Dołącz do nas!

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydział Elektroniki.

Katarzyna Sosnowska
e-mail: katarzyna.sosnowska@termika.pgnig.pl
Strona internetowa: www.termika.pgnig.pl

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PGNiG TERMIKA SA

Energetyka
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PKIG to przede wszystkim kadra doświadczonych inżynierów oraz
nowoczesne zaplecze sprzętowe, pozwalające realizować nawet
najbardziej wymagające zadania z zakresu szeroko rozumianej
inżynierii pomiarowej. Największą wartością firmy jest zespół ludzi,
którzy zarażeni pasją współtworzą PKIG Sp. z o.o. Jesteśmy otwarci na
innowacje, w DNA naszej firmy krąży zamiłowanie do ulepszania
naszych usług i efektów naszych prac. Nasz zespół to grupa ludzi z
pasją, o uzupełniającym się doświadczeniu zawodowym i
komplementarnych cechach osobowościowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem.

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Sebastian Przybyła
e-mail: sebastian.przybyla@pkig.pl
Strona internetowa: https://pkig.pl/

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PKIG SP. Z O.O.

Geodezja i kartografia

- Skrupulatność;
- Znajomość programów geodezyjnych (w tym AutoCad); 
- Umiejętność obsługi tachimetru oraz GPS.

Kluczowe 
kompetencje:
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Monika Olszak
e-mail: m.olszak@finat.pl
Strona internetowa: www.finat.pl

PKO Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe
usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta
transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również
w usługach IT. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia,
opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z
wieloletniego doświadczenia.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Praca: w niepełnym i pełnym wymiarze czasu
Umowa: zlecenie, umowa pracę, B2B

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PKO BP FINAT SP. Z O.O.

Finanse | e-commerce

- Wiedza (nawet podstawowa) z wymaganych technologii;
- Chęć uczenia się i rozwijania.

Kluczowe 
kompetencje:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki.
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Wydział Rekrutacji
e-mail: rekrutacja@plk-sa.pl
Strona internetowa: 
www.plk-sa.pl
www.bezpieczny-przejazd.pl 
www.plk-inwestycje.pl

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.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Nie.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Transport | Inwestycje | Budownictwo

- Analityczne myślenie;
- Umiejętność współpracy; 
- Samodzielność; 
- Zorientowanie na rozwój.

Kluczowe 
kompetencje:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Klaudia Wolszczak     
e-mail: klaudia.wolszczak@pgzsa.pl
Strona internetowa: https://grupapgz.pl/

Pracodawca Godny Zaufania – jesteśmy największą grupą spółek dla
przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Zatrudniamy ponad 18 tysięcy
pracowników w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. Grupa PGZ
to miejsce dla ludzi z pasją i wizją bezpiecznego świata. Stawiamy na
współpracę i zdobywanie nowych wyzwań i innowacyjnych rozwiązań. Praca
w Polskiej Grupie Zbrojeniowej to możliwość uczestniczenia w projektach o
unikalnej specyfice i ogromnym znaczeniu dla obronności Państwa.
Zatrudniamy najlepszych spośród kandydatów: kwalifikowanych
pracowników produkcji i serwisu, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinach
badawczo-rozwojowych, fachowców z dziedzin cybertechnologii oraz
wsparcia biznesu.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

Koncern Zbrojeniowy

Kluczowe 
kompetencje:

- Otwartość;
- Zaangażowanie; 
- Chęć rozwoju; 
- Dobra znajomość MS Office; 
- J. angielski na pozimie B1.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Poznanie od strony praktycznej interesującego
Cię obszaru.
Przyjazne otoczenie i wsparcie podczas całego
okresu praktyki.
Możliwość uczestniczenia w projektach o
unikalnej specyfice i o ogromnym znaczeniu dla
obronności naszego Państwa. 
Pierwsze doświadczenie zawodowe.
Praktyki w firmie o ogromnej randze i dużej
stabilności rynkowej. 

Co możemy Ci zaoferować? 

PGZ S.A. to miejsce w którym możesz stawiać pierwsze kroki na ścieżce zawodowej.
Doświadczenie zdobyte w jednym z największych koncernów obronnych w Europie
zapewni dobry start na rynku pracy, a czerpanie z doświadczeń naszych specjalistów,
menedżerów przekształci się w konkretne umiejętności. 

Dzięki praktykom studenci mają możliwości
poszerzyć wiedzę akademicką o faktyczne
doświadczenie biznesowe. 
Uczestnicy poznają nie tylko specyfikę pracy
konkretnych departamentów ale również mają
możliwość pod opieką naszych menedżerów
uczestnictwa w realizowanych projektach. 
Czas praktyk to cenne źródło inspiracji i nauki
od najlepszych ekspertów. 
Zdobyte doświadczenie pozwoli podjąć
kluczowe decyzje związane ze ścieżką
zawodową.

Co możesz zyskać?



Karolina Świechowicz
e-mail: praktyka@pesa.pl
Strona internetowa: www.pesa.pl

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. jest największą polską
firmą produkującą i modernizującą pojazdy szynowe. To także
Grupa Kapitałowa w której skład wchodzą min. spółki SKRAW
MECH, REM SUW, EKO PARTNER, ZNTK Mińsk Mazowiecki.
Nasze pociągi i tramwaje służą przewoźnikom i pasażerom nie
tylko w Polsce, ale też we Włoszech, w Niemczech, na Litwie,
Ukrainie, Białorusi oraz na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Bułgarii,
Czechach i Kazachstanie. 

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.

Produkcja pojazdów szynowych

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

89

https://www.facebook.com/PESAbydgoszcz
https://www.linkedin.com/company/pojazdy-szynowe-pesa-bydgoszcz-s-a-/?originalSubdomain=pl
mailto:praktyka@pesa.pl
http://www.pesa.pl/


Dominika Szlassa
e-mail: dominika.szlassa@pwc.com
Strona internetowa: pwc.pl/kariera

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i
rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 155
krajach. Zatrudniamy ponad 284 tys. osób, które dostarczają naszym
klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego,
technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC
posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i
Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział
PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób. 

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

PwC

Doradztwo biznesowe | Doradztwo technologiczne | Doradztwo podatkowo-
prawne | Audyt

Kluczowe 
kompetencje: - Analityczne myślenie; 

- Umiejętność pracy w zespole; 
- Komunikatywny j. angielski; 
- Swoboda w posługiwaniu się Excelem; 
- Umiejętność zarządzania czasem.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.

90

mailto:dominika.szlassa@pwc.com
mailto:kierunek.kariera@orlen.pl.
http://pwc.pl/kariera
https://www.facebook.com/PwC.Polska
https://www.instagram.com/pwcpolska/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/pwc-polska/


Joanna Rolska
e-mail: rekrutacja@seris.pl
Strona internetowa: www.seris.pl

Jesteśmy największą firmą branży ochrony i rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce. Działamy
od ponad 25 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie fizycznej,
monitoringu obiektów stacjonarnych oraz pojazdów, a także projektowaniu i realizacji
technicznych systemów zabezpieczeń. Wśród naszych Klientów można znaleźć sieci
handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy
przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Posiadamy zaawansowane zaplecze technologiczne:
centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce
dział projektowy. W skład naszej grupy kapitałowej wchodzi również spółka SERIS Konsalnet
Cleaning Sp. z o.o. oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości. Poza usługami
związanymi bezpośrednio z bezpieczeństwem możemy we współpracy z renomowanymi
partnerami, zapewnić również serwis kompleksowego zarządzania nieruchomościami. 

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Nie.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

 SERIS KONSALNET HOLDING S.A.

Ochrona i bezpieczeństwo

Kluczowe 
kompetencje:

- Odpowiedzialność;
- Sumienność;
- Dyspozycyjność;
- Motywacja do pracy.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.

Drodzy Praktykanci,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w praktykach oferowanych w Seris Konsalnet.
Znajdziecie tu bogatą ofertę szkoleń i praktyk, zdobędziecie ekspercką wiedzę oraz otrzymacie
możliwość zatrudnienia po odbytych praktykach. Praktyki realizowane są we wszystkich
obszarach działalności firmy, a przede wszystkim w zakresie monitoringu i wideo monitoringu
iCCTV, ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia imprez masowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
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Ewelina Palcar
e-mail: 
ewelina.palcar@icimb.lukasiewicz.gov.pl
Strona internetowa:
www.icimb.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w
Krakowie. Wiodąca jednostka naukowa w dziedzinie materiałów budowlanych,
szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i ochrony środowiska, a także
biomateriałów. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie
projektów badawczych oraz wdrożeń przemysłowych procentuje postrzeganiem
Instytutu jako wiarygodnego, rzetelnego partnera biznesowego. Za sprawą wysoko
wykwalifikowanej kadry naukowców Instytut jest twórcą wielu innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, które zostały opatentowane i wdrożone w przemyśle.
Posiada wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających
wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii
między innymi jako Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny
Technicznej, Jednostka Certyfikująca PCA AC 008 oraz akredytowane laboratorium
PCA AB 054. Instytut ma bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i
międzynarodowych, których wyniki wdrażane są w przemyśle.  

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Badania i rozwój

Kluczowe 
kompetencje:

- Wiedza merytoryczna z dziedziny chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii
lądowej;
- Znajomość języka angielskiego; 
- Umiejętność uczenia się oraz pracy zespołowej; 
- Wysoka kultura osobista; 
- Logiczne i analityczne myślenie; 
- Chęć rozwoju;
- Otwartość na nowe rozwiązania; 
- Zaangażowanie; 
- Umiejętność dostosowania się do sytuacji (np. w razie wystąpienia
niespodziewanych okoliczności).      

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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e-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Strona internetowa: 
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do
najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie. Instytut
ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego
oraz instytucjami z branży kosmicznej. Strategicznymi obszarami
badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz
bezzałogowe. Łukasiewicz – ILOT oferuje także badania i usługi dla
przemysłu krajowego oraz zagranicznego w zakresie technologii
materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych,
energetycznych oraz wydobywczych. 1 kwietnia 2019 roku Instytut stał
się częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rządowego projektu
zrzeszającego polskie instytuty badawcze, które dostarczają
atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne.
W 2022 roku w Instytucie planowane jest zatrudnienie blisko 400
pracowników oraz zorganizowanie dziesiątek płatnych praktyk i staży
dla studentów kierunków technicznych.  

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak. 

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA

Lotnictwo | Inżynieria | Mechatronika 

Kluczowe 
kompetencje:

- Zaangażowanie i wysoka motywacja w podnoszeniu swoich
kwalifikacji i poziomu wiedzy; 
- Dobra znajomość języka angielskiego; 
- Umiejętność pracy w zespole.

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Anna Łepkowska
e-mail: 
anna.lepkowska@pimot.lukasiewicz.gov.pl
Strona internetowa: 
https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest
instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz
– trzecią pod względem wielkości sieć instytutów badawczych w
Europie, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne
rozwiązania biznesowe. 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. Zaplecze
badawcze Instytutu stanowi kilkanaście, unikatowych w skali kraju,
specjalistycznych i stale unowocześnianych laboratoriów, pracowni i
zakładów badawczych. 

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb. 

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

Motoryzacyjna

Kluczowe 
kompetencje:

- Umiejętności naukowo-techniczne; 
- Umiejętność pracy w zespole;
- Znajomość języka angielskiego poziom min. B1;
- Nastawienie na zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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e-mail: rekrutacja@skanska.pl
Strona internetowa: https://www.skanska.pl/praca 

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".

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

SKANSKA S.A.

Budownictwo

Kluczowe 
kompetencje:

Nasi pracownicy to inżynierowie różnych specjalizacji (budowlanej,
drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, hydrotechnicznej czy
kolejowej) oraz kierownicy z uprawnieniami w różnych branżach. Oferujemy
pracę przy dużych projektach z użyciem nowoczesnej technologii oraz
możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do uzyskania uprawnień
budowlanych. Przy realizacji budów wspierają nas także specjaliści z
zakresu: finansów, prawa, zarządzania projektami, komunikacji, IT, BHP,
ochrony środowiska i administracji.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Anna Mojecka
e-mail: anna.mojecka@sollers.eu
Strona internetowa: sollers.eu/career

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. W Sollers najbardziej cenimy sobie przyjazną
atmosferę, integrację oraz pracę zorientowaną na sukces zespołu. Wyniki
regularnie przeprowadzanych ankiet satysfakcji są dowodem na to, że
pracownicy dobrze się u nas czują. Jest to dla nas kluczowy wskaźnik,
ponieważ stawiamy na długotrwałą współpracę. W naszych biurach
tworzymy zgrany zespół programistów i ludzi biznesu. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, plan opieki medycznej, ubezpieczenie na życie oraz
możliwość udziału w zajęciach sportowych. 

Oferta: Praktyki: Nie.
Staże: Tak, cały rok.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

SOLLERS CONSULTING SP. Z O.O.

IT

Kluczowe 
kompetencje:

W Sollers Consulting jesteśmy otwarci zarówno na osoby stawiające
pierwsze kroki zawodowe, jak i osoby z bogatszym doświadczeniem. Do
działu Software Development prowadzimy rekrutację ciągłą. 
Od studentów i świeżo upieczonych absolwentów oczekujemy przede
wszystkim solidnych podstaw programowania obiektowego (m.in. Java),
zdolności logicznego myślenia oraz co najmniej komunikatywnej
znajomości języka angielskiego (język niemiecki jest dodatkowym atutem).
Z uwagi na dynamiczną pracę projektową cenimy sobie kandydatów o
elastycznym podejściu, chętnych do pracy w różnych technologiach i
gotowych do nieustannego podnoszenia kompetencji.

- Wydziału Cybernetyki.

98

http://facebook.com/SollersConsulting
mailto:anna.mojecka@sollers.eu
http://sollers.eu/career
http://linkedin.com/company/sollers-consulting
https://www.instagram.com/sollersconsulting


Strona internetowa:
www.strabag.pl / zakładka KARIERA

STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii
budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych
pracowników oraz wykorzystaniu  nowoczesnych maszyn i
własnych surowców, realizuje z sukcesem inwestycje na całym
świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej –  łączącej
ze sobą różne kraje i branże budownictwa.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

STRABAG SP. Z O.O.

Budownictwo

Kluczowe 
kompetencje:

- 3. rok studiów

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Monika Strokol
e-mail: info@strokol.de
Strona internetowa: www.strokol.de 

Strokol Deutsch-Polnische Personalberatung jest na
niemieckim rynku pracy doradztwem personalnym w branży
budowlanej. Nasza specjalizacja to konstrukcje budowlane i
inżynierskie. Przeprowadzamy rekrutacje kadry na stanowiska
wyższego i średniego szczebla oraz personelu technicznego.
Nasze oferty skierowane są do osób zainteresowanych stałą
pracą na terenie Niemiec w branży budowlanej. 
Kandydatom oferujemy profesjonalne doradztwo zawodowe.

Oferta: Praktyki: Nie.
Staże: Nie.

Praca: pełny etat.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

STROKOL DPPERSONALBERATUNG

Budownictwo

Kluczowe 
kompetencje:

- Znajomość języka niemieckiego;
- Znajomość programów CAD.

- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Bartosz Dąbrowski 
e-mail: bdabrowski@techbud.waw.pl
Strona internetowa: www.techbud.waw.pl

Spółka inżynieryjna specjalizująca się w obsłudze i nadzorze
inwestycji z zakresu cost management. W swoim portfolio
skupia największe krajowe inwestycje budynków biurowych,
galerii handlowych, budynków mieszkalnych, hoteli, ośrodków
wypoczynkowych, obiektów przemysłowych, budynków
użyteczności publicznej, dróg, trakcji, fit out’ów. Działamy we
wszystkich segmentach rynku, dla firm w kraju i Europie.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

TECHBUD KOSZTORYSY SP. Z O.O.

Budownictwo | Doradztwo | Inwestycje

Kluczowe 
kompetencje:

- Dobra organizacja pracy; 
- Zdolności analityczne;
- Praca w zespole.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
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Łukasz Tyburski
e-mail: biuro@t-energy.pl
Strona internetowa: www.t-energy.pl

T-ENERGY Sp. z o. o. jest uznanym na rynku biurem
projektowym. Głównym aspektem naszej działalności jest
wykonywanie projektów w zakresie elektroenergetyki niskich i
średnich napięć. W swoich działaniach stawiamy na
profesjonalizm, a naszym największym potencjałem są ludzie
którzy tworzą tą firmę. 

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

T-ENERGY SP. Z O.O.

Elektroenergetyczna

Kluczowe 
kompetencje:

- Zainteresowanie i chęć rozwoju w obszarze projektowania sieci
elektroenergetycznych, 
- Znajomość środowiska CAD, 
- Znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel), 
- Prawo jazdy kat. B

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii;
- Instytutu Optoelektroniki.
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Izabela Cacek
e-mail: praca@transbit.com.pl
Strona internetowa: www.transbit.com.pl 

Jesteśmy firmą z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku zbrojeniowym,
dobrze  ocenianym,  bezpiecznym i stabilnym pracodawcą. Głównym
obszarem naszej działalności jest tworzenie kompletnych, zintegrowanych
wojskowych  systemów  teleinformatycznych  (polowych i stacjonarnych).
Specjalizujemy się w opracowywaniu urządzeń łączności radiowej. Tworzymy
zespół profesjonalistów, najlepszej klasy specjalistów inżynierów,
mechaników, elektroników, konstruktorów oraz programistów urządzeń
łączności i teleinformatyki. Wszystkie nasze urządzenia począwszy od
koncepcji po ich produkcję to autorskie opracowania naszych ekspertów.
Ponadto prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w celu stałego
unowocześniania własnego sprzętu i oprogramowania, współpracujemy w
tym zakresie z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Szukamy
ludzi z pasją, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem najlepszych
ekspertów. Zaangażowanych młodych naukowców gotowych do podjęcia
nowych wyzwań!

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

TRANSBIT SP. Z O.O.

Elektroniczna | Telekomunikacja

Kluczowe 
kompetencje:

- Samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych; 
- Dokładność i zaangażowanie;
- Znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji);
- Umiejętność pracy w zespole;
- Zdolności analityczne;
- Komunikatywność.

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Olga Młodzianowska
e-mail: biuro@trebbipoland.com
Strona internetowa: https://trebbipoland.com/

Trebbi Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w ramach szeroko pojętej
branży budowlanej oraz nieruchomości na terenie całego kraju. Firma
świadczy usługi polegające m.in. na zarządzaniu procesami inwestycyjnymi
na każdym ich etapie, od powstania pomysłu do przekazania gotowego
projektu do Klienta, z zakresu wznoszenia, remontu, rozbudowy oraz
przebudowy obiektów budowlanych i ich aranżacji. Firma zajmuje się
również nadzorami inwestorskimi, audytami technicznymi Due Diligence,
roszczeniami, monitoringiem bankowym i inwestycyjnym oraz szeroko
pojętym doradztwem. 

Budownictwo kubaturowe, komercyjne (biura, logistyka, retail itp.) oraz w
mniejszym stopniu mieszkaniowe.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

TREBBI POLSKA SP. Z O.O. 

Budownictwo

Kluczowe 
kompetencje:

- Absolwent lub student ostatnich lat studiów 
(kierunków związanych z budownictwem tj. br. budowlana, sanitarna,
elektryczna);
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 
- Umiejętność pracy w grupie.

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Agnieszka Siergiej
e-mail: kadry@trumpf.com
Strona internetowa: www.trumpf.com/pl_PL

TRUMPF Huettinger to firma produkcyjna w której wykorzystywane są
własne rozwiązania technologiczne z obszaru badawczo - rozwojowego.
Jesteśmy liderem na skalę globalną specjalizującym się w produkcji
urządzeń zasilających o wysokich częstotliwościach. Nasz zespół
dynamicznie się powiększa, a nowe wyzwania przybywają dlatego stale
poszukujemy nowych współpracowników! Zacznij swoją karierę i aplikuj do
TRUMPF Huettinger!

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

Branża:

O firmie:

Kontakt:

TRUMPF HUETTINGER SP. Z O. O.

Elektroniczna | Badania i rozwój

Kluczowe 
kompetencje:

- Podstawy znajomości elektroniki;
- Wykształcenie wyższe lub status studenta;
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację;
- Zdolności do pracy w zespole;
- Chęć do rozwoju i pracy w jednym z naszych działów.

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Instytutu Optoelektroniki.

106

http://facebook.com/kariera.trumpf
mailto:kadry@trumpf.com
http://www.trumpf.com/pl_PL


Joanna Antonik-Witek
e-mail: joanna@ulam.io 
Strona internetowa: www.ulam.io/careers/ 

Ulam Labs is a python software house specializing in end-to-end
development across a wide array of industries, especially excelling in crypto,
blockchain, and fintech. Since 2017, our team has grown to over 40 IT experts
that assist clients globally, and we continue to expand.

Currently, we have active recruitment for projects in the following sectors:
- blockchain,
- medical,
- security.

We have several ongoing and new projects where you could make an
impact. The choice of a project depends on your skills and preference.

Oferta: Praktyki: No.
Staże: Summer Internship (July-September).

Branża:

O firmie:

Kontakt:

ULAM LABS

IT

Kluczowe 
kompetencje:

Blockchain Developer: 
Apply if you like low-level programming, math, and making your creations as
efficient as possible. Preferred background: C++/Rust/Go/Python.

Backend Developer: 
Apply if Python is your thing, Django is your preferred framework and you
have some idea about modern JS frameworks (ie. Vue, React). Some
experience with DevOps would be an asset.

Frontend Developer: 
If you enjoy the UI side, you like to code in Vue or React, and you have some
experience with mockup tools such as Figma or Zeppelin. Preferred
background: Vue or React, good knowledge of HTML/CSS, high attention to
detail. 
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Jacek Pazia
e-mail: jacek.pazia@udt.gov.pl
Strona internetowa: 
https://udt.gov.pl/dla-studentow

UDT to instytucja państwowa, 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.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Inżynieria

Kluczowe 
kompetencje:

W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację
kandydata do podjęcia pracy. Szukamy osób otwartych na nowe
doświadczenia, ukierunkowanych na realizację ambitnych celów,
otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje
z klientem, umiejących pracować w zespole, w przypadku stanowisk
technicznych wymagany jest stan zdrowia pozwalający na pracę na
wysokości, czy brak klaustrofobii.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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e-mail: praktyki@uke.gov.pl
Strona internetowa: www.uke.gov.pl

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w
zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej oraz gospodarki
zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie
kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola
elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do
obrotu handlowego w RP.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Telekomunikacja 

Kluczowe 
kompetencje:

Znajomość zagadnień z dziedziny: 
- radiokomunikacji;
- informatyki;
- telekomunikacji;
- elektromechaniki;
- elektroniki.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Instytutu Optoelektroniki.

Informacje dotyczące praktyk, staży i wolontariatu w UKE można znaleźć pod
adresem https://bip.uke.gov.pl/praktyki-staze-i-wolontariat/. 

Zachęcamy absolwentów do śledzenia strony
https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-pracy/,
gdzie znajdują się aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w
Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
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Karolina Matuszczyk
e-mail: kmatuszczyk@voslogistics.com
Strona internetowa: https://www.voslogistics.com/pl

Vos Logistics specjalizuje się w dostarczaniu usług
transportowych i logistycznych. Grupa Vos zatrudnia około 3000
pracowników w 30 oddziałach na terenie całej Europy. Firma
dysponuje nowoczesną flotą 1300 pojazdów, 4400 jednostek
transportowych oraz 320,000 m2 powierzchni magazynowej. Siła
Grupy Vos tkwi w połączeniu innowacji, wysoko rozwiniętej sieci
europejskich połączeń, systemów informacyjno-
komunikacyjnych i jakości świadczonych usług

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

VOS LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.

TSL

Kluczowe 
kompetencje:

- Komunikatywność;
- Proaktywność;
- Język angielski - dobry;
- Chęć do nauki;
- Dyspozycyjność do pracy w ciągu tygodnia;
- Umiejętność pracy w grupie;
- Dobra znajomość Excela.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.
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Wojciech Remiszewski
e-mail: wpg@wpg.com.pl
Strona internetowa: www.wpg.com.pl

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. WPG S.A. zostało powołane do życia w 1950 roku jako
przedsiębiorstwo realizujące w Warszawie zadania z zakresu geodezji miejskiej. W
1995 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną i dzisiaj jest
przedsiębiorstwem w pełni prywatnym, funkcjonującym wyłącznie w oparciu o
polski kapitał.
WPG S.A. zatrudnia obecnie około 90 osób, większość z wykształceniem
geodezyjnym lub pokrewnym. Wielu pracowników posiada także różnego rodzaju
uprawnienia zawodowe i certyfikaty. WPG S.A. w swojej pracy wykorzystuje
najwyższej jakości sprzęt i oprogramowanie. Pomiary realizowane są z
wykorzystaniem instrumentów szwajcarskiej firmy Leica Geosystems. W
opracowaniach kameralnych stosowane jest oprogramowanie wiodących
światowych i krajowych producentów: Bentely, Autodesk, ESRI, Intergraph,
Geosystem, Microsoft i innych. Charakter firmy sprawia, że można ją porównać do
współczesnej Warszawy, nowoczesnego i tętniącego życiem miasta, które bardzo
szybko się rozwija. Porównanie takie uprawnione jest nie tylko dlatego, że nazwa
firmy wywodzi się od nazwy stolicy Polski, lecz także dlatego, że WPG S.A. było i jest
zaangażowane w realizację większości obiektów widocznych w panoramie miasta.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE S.A.

Geodezja i kartografia

Kluczowe 
kompetencje:

- Znajomość środowiska Windows;
- Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej
i baz danych;
- Kreatywność;
- Umiejętność pracy w zespole.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
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Monika Majka
e-mail: monika.majka@wuzetem.pl
Strona internetowa: www.wuzetem.pl

WUZETEM to producent komponentów do układów wtryskowych
stosowanych w silnikach wysokoprężnych, działający od 1951 roku pod
własną, rozpoznawalną marką na światowym rynku części zamiennych
(Automotive Aftermarket).

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Oferujemy staże, praktyki oraz możliwość podjęcia pracy stałej.
Przykładowe stanowiska pracy:
  • Młodszy specjalista ds. obsługi maszyn CNC
  • Asystent Konstruktora
  • Asystent Technologa
  • Automatyk

Branża:

O firmie:

Kontakt:

WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE ,,PZL-WZM” W WARSZAWIE S.A.

Automotive aftermarket

Kluczowe 
kompetencje:

- Student kierunku technicznego np. Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika;
- Znajomość rysunku technicznego, obsługa Autocad, Autodesk
Inventor;
- Wiedza o procesach produkcyjnych.

Nie oczekujemy od Ciebie doświadczenia. 
Wystarczą chęci i zapał do pracy, a my wszystkiego Cię nauczymy.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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Barbara Wesołowska
e-mail: hr@wasko4b.pl
Strona internetowa: 
https://www.wasko.pl/oferty-pracy/

Jedna z największych polskich firm wdrażających nowoczesne
technologie. Realizuje zaawansowane projekty inwestycyjne w
zakresie budowy sieci szerokopasmowych, systemów transportowych,
lotnictwa cywilnego i wojskowego, a także zintegrowanych systemów
IT dla przemysłu, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Lider Grupy Kapitałowej, która zatrudnia ponad 1300 pracowników, w
skład której oprócz WASKO S.A. wchodzą COIG S.A., WASKO 4
BUSINESS Sp. z o.o., GABOS Software Sp. z o.o., FONON Sp. z o.o.,
LogicSynergy Sp. z o.o., oraz D2S Sp. z o.o.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

WASKO S.A. 

IT (Projektowanie i Integracja rozwiązań informatycznych, Automatyki
Przemysłowej, Telekomunikacji i Elektroniki)

Kluczowe 
kompetencje:

- Programowanie;
- Bazy danych; 
- Sieci;
- Systemy komputerowe; 
- Analiza;
- Projektowanie systemów.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki.
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Bożena Merda
e-mail: b.merda@wil.waw.pl
Strona internetowa: www.wil.waw.pl

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 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.

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Łączność

Kluczowe 
kompetencje:

Wiedza techniczna z zakresu:
- łączności;
- kryptologii; 
- radiokomunikacji;
- cyberbezpieczeństwa;
- kompatybilności elektromagnetycznej.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Beata Sawicka 
e-mail: b.sawicka@zntkmm.pl
Strona internetowa: www.zntkmm.pl

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 się 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.

Oferta: Praktyki: Tak.
Staże: Tak, w zależności od potrzeb.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" S.A.

Kolejowa

Kluczowe 
kompetencje:

- Umiejętności naukowo- techniczne;
- Kreatywność;
- Analityczne myślenie.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
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Iwona Klicka
e-mail: praca@zgoda.net
Strona internetowa: www.zgoda.net

zgoda.net – Microsoft Gold Partner, od 17 lat wspiera swoją
wiedzą i doświadczeniem szerokie grono firm. Definiują nas
nasze wartości: dobro klienta, zaufanie i szacunek. W zgoda.net
wiemy, jak ułatwić życie naszych klientów. Tłumaczymy,
edukujemy i wdrażamy rozwiązania, które przekładają się na
rozwój ich firm. 

Oferta: Praktyki: Tak, w zależności od potrzeb.
Staże: Nie.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

ZGODA.NET SP. Z O.O.

IT

Kluczowe 
kompetencje: Wiedza techniczna w zakresie hardware i software.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:
- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Cybernetyki.
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Aleksandra Kruk-Sprawka
e-mail: rekrutacja.aw@leonardo.com
Strona internetowa: www.pzlswidnik.pl/

Od 2010r. jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu Leonardo – Grupy
działającej w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i
bezpieczeństwa. Koncern zatrudnia ponad 49 tysięcy osób w zakładach
produkcyjnych i biurach zlokalizowanych głównie we Włoszech, Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Na kartach historii lotnictwa
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.

Oferta: Praktyki: Tak, cały rok.
Staże: Tak, cały rok.

Branża:

O firmie:

Kontakt:

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL – ŚWIDNIK” S.A.

Lotnictwo

Kluczowe 
kompetencje:

- Znajomość rysunku technicznego; 
- Znajomość systemów CAD (preferowana Catia) oraz MS Office (w
szczególności excel); 
- Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1; 
- Orientacja na cel i otwartość na zmiany; 
- Proaktywność i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań; 
- Umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów; 
- Odporność na stres;  
- Rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne; 
- Umiejętność szybkiej analizy danych i rozwiązywania problemów.

Oferta skierowana do studentów i absolwentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
- Wydziału Elektroniki;
- Wydziału Inżynierii Mechanicznej;
- Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
- Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
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