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Netcompany
Informacje o fi rmie:
Netcompany od 1999 r. w Danii, a od 2005 r. w Polsce świadczy usługi infor-
matyczne i konsultingowe w najważniejszych i jednocześnie krytycznych dla 
działalności przedsiębiorstw obszarach. Klienci mogą liczyć na wsparcie w za-
kresie prowadzenia i utrzymania systemów IT, zarówno w siedzibie fi rmy, jak 
i w chmurze. Netcompany od lat przyczynia się do wzmocnienia biznesu 
u swoich klientów, a wysoka jakość wykonanych projektów oraz dotrzymanie 
terminów realizacji jest naszą najważniejszą cechą. Netcompany charakteryzuje 
profesjonalizm połączony z szybkością oraz elastycznością w realizacji projek-
tów. Inwestujemy w rozwój talentów pracowników i wspieramy ich potencjał, 
ponieważ wierzymy, że nasi pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał. 
Liczba pracowników: 150

Dlaczego warto pracować w fi rmie?
Netcompany nie tylko od wielu lat stabilnie rozwija się jako fi rma, ale również 
rozwija swoich pracowników. Pracownicy są największym naszym potencja-
łem, dlatego warto z nami pracować. W Netcompany wiemy jak dbać o talent 
każdej osoby i sprawiać, by była zadowolona z efektów swojej pracy i otwarta na 
relacje z innymi. Praca w zespołach polsko – duńskich stanowi wielką wartość 
dla fi rmy i daje możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Dzięki niej nawią-
zujemy nowe znajomości i tworzymy wyjątkową atmosferę w naszych biurach 
w Polsce i w Danii. 

Kultura pracy
W Netcompany rozwój i kariera są dla nas tak samo ważne jak dla Ciebie, 
a równowaga między dobrą zabawą a pracą jest równie istotna. Wspieramy ini-
cjatywy naszych pracowników, poza pracą organizujemy spotkania integracyj-
ne oraz eventy sportowe. Skandynawska kultura pracy sprawia, że realizujemy 
swoje pasje w życiu prywatnym, traktujemy siebie w sposób partnerski i stajemy 
się otwarci na nowe możliwości.

Oddziały do których rekrutujemy:  Warszawa

Strona www: https://www.netcompany.com/



Ogłoszenie rekrutacyjne:

Join Netcompany
We are a Danish IT consultancy with 800 employees 
in Denmark and Poland aiming to make societies 
smarter by developing complex IT solutions. We are 
looking for skilled and ambitious  JAVA Developers, .NET Developers and 
SharePoint Developers for our Polish offi  ce that will help us achieve our  goals 
and continuous growth. You will be a part of exciting projects working closely 
together with your Polish and Danish colleagues. 

    Your qualifi cations:
•   Bachelor or Masters degree within a relevant IT specialization
•   Preferably experience from the IT industry
•   High level of IT technical understanding
•   Strong academic results
•   Quality and result oriented
•   Very good English skills both in writing and verbally

   What we off er:
•   Exciting challenges in a dynamic and international environment
•   Employment contract (umowa o pracę)
•   Mentor for each employee
•   Regular feedback
•   Internal and external trainings
•   Medical insurance
•   Multisport card
•   Lunch card
•   Free drinks, fruits and snacks at the offi  ce
•   Team and company events
•   Flexible working hours
•   Possibility to work and travel to Denmark
•   Attractive offi  ce and great location in Warsaw (Metro Wilanowska)















Biuro Tłumaczeń Diuna to znak jakości na rynku 
tłumaczeń i usług lingwistycznych od 2009 roku.

Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce biur tłumaczeń w Polsce, 

przetłumaczyliśmy setki tysięcy stron na kilkadziesiąt języków.

Tłumaczymy podczas konferencji, spotkań biznesowych, festiwali 

filmowych. 

PPromujemy kulturę, artystów i młodych adeptów sztuki 

tłumaczenia. W ostatnich latach z wielkim zaangażowaniem 

wspieraliśmy działania takich podmiotów jak Legalna Kultura, 

Festiwal Dwa Brzegi, Greenpeace, Stacja Muzeum, Muzeum 

Niepodległości czy Festiwal Fantastyki Twierdza.

Wśród naszych klientów można wyróżnić takie podmioty jak WAT, 

Inspektorat Uzbrojenia, MON i Polski Holding Obronny.

UczymyUczymy języków, prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy 

outsourcing lingwistyczny.

Za naszym sukcesem stoi zespół profesjonalistów - 
chcielibyśmy widzieć w nim i Ciebie.

7 urodziny BT Diuna 

KARIERA W BT DIUNA

Naszą specjalnością są tłumaczenia techniczne i patentowe.

Tłumaczymy dla największych kancelarii patentowych w Polsce.

Współpracujemy z fachowcami z różnych dziedzin: inżynierami, 

lekarzami i architektami. 

JeśliJeśli pasjonują Cię nowoczesne technologie, chcesz mieć swój 

udział w patentowaniu wynalazków i rozwoju techniki oraz znasz 

dobrze języki obce – dołącz do nas!

Aplikuj przez naszą stronę:  www.diuna.biz/kariera/praca/ 

lub wyślij mail pod adres dorota.jablonska@diuna.biz

PRAKTYKI W BT DIUNA
Praktykanci w BT Diuna zajmują się tłumaczeniem i korektą 

najróżniejszych tekstów oraz pomagają w sprawach biurowych.  

Jest to okazja, by przekonać się, jak naprawdę działa biuro 

tłumaczeń, i zaczerpnąć wiedzy od weteranów.

Spróbuj swoich sił: www.diuna.biz/kariera/praktyki
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F.B.I. TASBUD S.A.

www.fbitasbud.pl 

ul. Balaton 20, 01-981 Warszawa

F.B.I.TASBUD S.A. jest rodzinną firmą wyłącznie 
z polskim kapitałem. Wieloletnie doświadczenie, 
doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana 
kadra umożliwiają osiągnięcie wspólnego 
sukcesu, czego dowodem jest realizacja inwestycji 
kubaturowych z  wie lu  sektorów,  m. in . 
budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, 
użyteczności publicznej oraz specjalistycznego. 
F i r m a  z n a n a  j e s t  r ó w n i e ż  n a  r y n k a c h 
zagranicznych, które to z racji swego potencjału 
stanowią istotny element strategii biznesowej 
F . B . I .  T A S B U D  S . A . ,  u k i e r u n k o w a n e j 
na dywersyfikacje kierunków sprzedaży. Każdy 
etap procesu budowlanego pozostaje pod 
szczególną kontrolą, nadzorem wykonawczym 
i inwestycyjnym.

F.B.I. TASBUD S.A.

%



rekrutacja@fbitasbud.pl

F.B.I TASBUD S.A.

FBI TASBUD SA

FBI_TASBUD

BAZUJĄC NA DOŚWIADCZENIU 
BUDUJEMY STABILNĄ PRZYSZŁOŚĆ

Oferujemy:

DOŁĄCZ DO 
NASZEGO ZESPOŁU



Firma VIGO System S.A. została założona w 1987 roku przez grupę specjalistów w dziedzinie podczer-
wieni. Lata doświadczeń i badań  uczyniły �rmę liderem w produkcji niechłodzonych fotonowych 
detektorów podczerwieni. Oferowane obecnie produkty są wykorzystywane w przemyśle, medy-
cynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych. Współpracujemy z najbardziej renomowanymi 
ośrodkami badawczymi na całym świecie. Opracowane i wyprodukowane przez VIGO System 
detektory, pracują obecnie na pokładzie łazika Curiosity, w ramach misji Mars Science Laboratory 
realizowanej przez NASA. 
Jesteśmy stabilną �rmą, która co roku zwiększa swoje udziały na globalnym rynku. Stwarzamy 
możliwości udziału w innowacyjnych, międzynarodowych projektach optoelektronicznych. Stale 
poszukujemy ludzi otwartych na nowe technologie, którzy wspólnie z nami chcą tworzyć i rozwijać 
naszą �rmę.

Oferujemy:
- Stabilną pracę w innowacyjnej �rmie
- Miłą atmosferę pracy przy ambitnych projektach
- Stały rozwój kompetencji
- Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
- Prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny

Obecnie poszukujemy technologów, konstruktorów, montażystów, 
elektroników, inżynierów produkcji oraz oferujemy praktyki 
i późniejszą współpracę dla studentów.

Więcej informacji znajdziesz na www.vigo.com.pl/o-nas/kariera

tel.: +48 22 733 54 10
faks: +48 22 665 21 55

ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowieckiemail: info@vigo.pl

www.vigo.com.pl



ENIGMA SYSTEMY OCHRONY 
INFORMACJI SP. Z O.O.

Opracowanie, produkcja i wdrożenia innowacyjnych systemów ochrony informacji są 
podstawą działalności spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji. Wykorzystując własne 

rozwiązania sprzętowe i programistyczne zapewniamy najlepszą ochronę danych w 
administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych 

i przedsiębiorstwach. 

Wraz z połączeniem w ostatnim okresie z firmą Pacomp, Enigma umocniła swoją pozycję 
na rynku IT w segmencie sprzętowych rozwiązań kryptograficznych. Nasze produkty dają 
pełną ochronę kryptograficzną gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych informacji. 

Pod względem bezpieczeństwa oferowane rozwiązania są certyfikowane przez 
wyspecjalizowane komórki Służb Ochrony Państw.

Lokalizacja przedsiębiorstwa: Warszawa, Jutrzenki 116

Liczba pracowników w Polsce  - 130
Liczba pracowników w innych krajach  - 0

Liczba ofert pracy - 10
Liczba ofert płatnych praktyk - 5

Liczba ofert bezpłatnych praktyk  - 0

Poszukiwani  specjaliści: Programiści (Java, Python, .Net, C++, C#, C) 

Terminy rekrutacji – rekrutacja trwa cały rok

Sposób rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna (opcjonalnie testy on-line)

Zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów programowania (C, C++, JAVA, 
Python, .NET, C#). Zapewniamy dużą elastyczność, ciekawe projekty, pracę z nowymi 
technologiami, doskonałą atmosferę pracy, atrakcyjną lokalizację biura, dobrą kawę i 

ciastka . Dodatkowo poszukujemy osób, które myślą o karierze zawodowej jako Inżynier 
Systemowy, Architekt Rozwiązań IT, Konstruktor.

Kontakt (osoba, dział) / Contact (person, department):

Dział HR
Dorota Danieluk-Pałys
HR Business Partner

Tel. / telephone: +48(0) 22 570.57.36
e-mail: dorota.danieluk@enigma.com.pl

www.enigma.com.pl
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rekrutacja@fbitasbud.pl

F.B.I TASBUD S.A.

FBI TASBUD SA
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• Nowoczesna firma
• 20 lat na rynku
• Lider w branży wykończenia wnętrz
• Autor innowacyjnych rozwiązań 
   technologicznych 
• Właściciel 11 patentów, które 
  otrzymały ochronę w 53 krajach 
• Laureat prestiżowych nagród m.in.: 
  na targach innowacyjności 
  – Brukseli, Paryżu uhonorowany
  9 medalami i wyróżnieniami.

SALAG - stawiamy na rozwój

Chcesz się rozwijać, tworzyć ścieżkę kariery 
zawodowej lub naukowej? Oferujemy moż-
liwość działania w wąskich specjalnościach 
poszukiwanych na całym świecie!

Wychodzimy z założenia, że praca ma da-
wać nie tylko wyniki, ale i  przyjemność. 
Każdy wspólny projekt traktujemy jak niepo-
wtarzalną przygodę. 

Wierzymy, że rozwój firmy gwarantują 
ludzie tacy jak TY!

ZAUFANY PRACODAWCA

targi_pracy_wat.indd   2 2017-03-31   08:51:04



 Daj się znaleźć  - czekamy na Twoje CV

SALAG Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki, www.salag.com, hr@salag.com

Aktualnie poszukujemy konstruktorów, 
specjalistów z dziedziny budowy maszyn  
i urządzeń, wykwalifikowanych mechani-
ków, programistów, automatyków. Do na-
szych nowoczesnych laboratoriów - tech-
nologów chemików wąskich specjalizacji 
(atramenty, tusze). 

Co zyskujesz?
            Zdecyduj już dziś!

• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Nagrody uznaniowe
• Awanse
• Kursy specjalistyczne
• Szkolenia
• Studia podyplomowe
• Staże, praktyki
• Ubezpieczenia grupowe
• Karta Multisport
• Wyjazdy zagraniczne i integracyjne

Zapewniamy najbardziej innowacyjne tech-
nologie! Nietuzinkowe projekty konstruktor-
skie.  W naszej firmie znajdziesz taki sam 
sprzęt, jakiego używa NASA. Nowoczesny 
park maszynowy zalicza się do jednego  
z lepszych w Polsce a nawet Europie. Two- 
rzymy maszyny i urządzenia na potrzeby 
własne i na potrzeby innych firm.  

ZAUFANY PRACODAWCA

Od pomysłu, przez wykonanie, 
po finalny produkt! 

targi_pracy_wat.indd   3 2017-03-31   08:51:12















Co oferujemy?

Konstruktor Energoelektronikmechanik/elektronik
Inżynier

programista

Rozwojową i stabilną pracę

Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne

Zatrudnienie na pełen etat

Możliwość zdobycia doświadcze-
nia w pracy z najnowszymi ele-
mentami energoelektronicznymi 
(np. tranzystory SiC) w najno-
wocześniejszym laboratorium

Ciekawą i pełną wyzwań pracę 
związaną m.in.  z podróżami po 
całym świecie

Swobodną atmosferę pracy
w doświadczonym zespole

Współtworzenie patentów

Pakiet socjalny (prywatną opiekę 
medyczną, ubezpieczenie na życie, 
kartę Benefit Multisport)

Na terenie firmy do dyspozycji 
w pełni wyposażona siłownia 
oraz pokój relaksu z playstation 
oraz goglami VIVE do do regeneracji 
sił i odpoczynku

Chcesz zostać częścią świata High-Tech?

Rekrutacja trwa!



Aplikuj

Zainteresowany?

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną w praktyce?

i rozwijaj się w branży nowych technologii.
Dołącz do TRUMPF

Szukamy studentów i absolwentów:

Oczekujemy od Ciebie:

Elektroniki
Elektryki
Energoelektroniki

Ciekawości i pasji do nowych technologii
Chęci rozwoju i nauki
Komunikatywności

Oferujemy:
Płatny 3 miesięczny staż
Dostęp do technologii High - Tech
Pracę w najnowszych laboratoriach 
pod opieką najlepszych specjalistów z branży

Mechaniki
Automatyki i robotyki
Zarządzania produkcją oraz jakością



GROUND SUPPORT EQUIPMENT FROM WCBKT S.A.

Perfect choice for aviation

www.wcbkt.pl
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 Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją 

oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizujemy się w zakresie 

projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach

 - rozpoznania i walki radioelektronicznej

 - dowodzenia i łączności

 - obrony powietrznej

 - elektroniki specjalnej

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę

 zatrudnienie na pełen etat

 wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania

 uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych

 możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy

 przyjazną atmosferę pracy

SPECJALISTA konstruktor - elektronik

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie elektroniki

2. Doświadczenie: 

  min. 3 lata stażu w zakresie projektowania układów elektronicznych

3. Umiejętności:

· znajomość techniki cyfrowej i podstaw analogowej

· projektowanie i uruchamianie układów elektronicznych

· projektowanie obwodów drukowanych

· znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie 

(Alum Designer)

· doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów jednoukładowych 

AVR i ARM

· podstawowa znajomość programowania w języku wyższego rzędu

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej

· biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych pakietu MS 

Office

· umiejętność pracy w zespole 

INFORMATYK - PROGRAMISTA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne o profilu  związanym z programowaniem/informatyka

2. Umiejętności zawodowe:

· znajomość C/C++, ew. Delphi

· umiejętność programowania w środowisku Linux

· znajomość konfiguracji sprzętu sieciowego Cisco

· zarządzanie systemem Linux

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

· znajomość języka angielskiego.

KIEROWNIK ELEKTRONICZNEGO DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 
 wyższe techniczne w zakresie elektroniki lub pokrewne
2. Doświadczenie: 
 kilkuletni staż na stanowisku konstruktora
3. Umiejętności zawodowe:

· doświadczenie w zarządzaniu zespołem
· znajomość procedur zapewnienia jakości
· znajomość norm wojskowych i doświadczenie w przeprowadzaniu 

badań wyrobów
· umiejętności analityczne i organizacyjne 
· znajomość programów biurowych pakietu MS Office
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· zarządzanie kilkuosobowym zespołem konstruktorów 

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A

DANE KONTAKTOWE
Adres: ul. 1Maja 1, 05-220 Zielonka
Strona: www.wze.com.pl
Email: kadry@wze.com.pl
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 przyjazną atmosferę pracy

SPECJALISTA konstruktor - elektronik

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie elektroniki

2. Doświadczenie: 

  min. 3 lata stażu w zakresie projektowania układów elektronicznych

3. Umiejętności:

· znajomość techniki cyfrowej i podstaw analogowej

· projektowanie i uruchamianie układów elektronicznych

· projektowanie obwodów drukowanych

· znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie 

(Alum Designer)

· doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów jednoukładowych 

AVR i ARM

· podstawowa znajomość programowania w języku wyższego rzędu

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej

· biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych pakietu MS 

Office

· umiejętność pracy w zespole 

INFORMATYK - PROGRAMISTA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne o profilu  związanym z programowaniem/informatyka

2. Umiejętności zawodowe:

· znajomość C/C++, ew. Delphi

· umiejętność programowania w środowisku Linux

· znajomość konfiguracji sprzętu sieciowego Cisco

· zarządzanie systemem Linux

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

· znajomość języka angielskiego.

KIEROWNIK ELEKTRONICZNEGO DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 
 wyższe techniczne w zakresie elektroniki lub pokrewne
2. Doświadczenie: 
 kilkuletni staż na stanowisku konstruktora
3. Umiejętności zawodowe:

· doświadczenie w zarządzaniu zespołem
· znajomość procedur zapewnienia jakości
· znajomość norm wojskowych i doświadczenie w przeprowadzaniu 

badań wyrobów
· umiejętności analityczne i organizacyjne 
· znajomość programów biurowych pakietu MS Office
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· zarządzanie kilkuosobowym zespołem konstruktorów 

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A



 Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją 

oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizujemy się w zakresie 

projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach

 - rozpoznania i walki radioelektronicznej

 - dowodzenia i łączności

 - obrony powietrznej

 - elektroniki specjalnej

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę

 zatrudnienie na pełen etat

 wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania

 uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych

 możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy

 przyjazną atmosferę pracy

SPECJALISTA konstruktor - elektronik

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie elektroniki

2. Doświadczenie: 

  min. 3 lata stażu w zakresie projektowania układów elektronicznych

3. Umiejętności:

· znajomość techniki cyfrowej i podstaw analogowej

· projektowanie i uruchamianie układów elektronicznych

· projektowanie obwodów drukowanych

· znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie 

(Alum Designer)

· doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów jednoukładowych 

AVR i ARM

· podstawowa znajomość programowania w języku wyższego rzędu

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej

· biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych pakietu MS 

Office

· umiejętność pracy w zespole 

INFORMATYK - PROGRAMISTA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne o profilu  związanym z programowaniem/informatyka

2. Umiejętności zawodowe:

· znajomość C/C++, ew. Delphi

· umiejętność programowania w środowisku Linux

· znajomość konfiguracji sprzętu sieciowego Cisco

· zarządzanie systemem Linux

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

· znajomość języka angielskiego.

KIEROWNIK ELEKTRONICZNEGO DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 
 wyższe techniczne w zakresie elektroniki lub pokrewne
2. Doświadczenie: 
 kilkuletni staż na stanowisku konstruktora
3. Umiejętności zawodowe:

· doświadczenie w zarządzaniu zespołem
· znajomość procedur zapewnienia jakości
· znajomość norm wojskowych i doświadczenie w przeprowadzaniu 

badań wyrobów
· umiejętności analityczne i organizacyjne 
· znajomość programów biurowych pakietu MS Office
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· zarządzanie kilkuosobowym zespołem konstruktorów 

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A

SPECJALISTA  KONSTRUKTOR - MECHANIK

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie mechaniki

2. Doświadczenie: 

  3 lata stażu z zakresu wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej

3. Umiejętności zawodowe:

· biegła znajomość rysunku technicznego

· znajomość zasad projektowania oraz zasad tworzenia dokumentacji 

konstrukcyjnej (opracowanie koncepcji, wykonywanie modeli 3D, wykonywanie 

rysunków technicznych – złożeń i detali)

· biegła znajomość komputerowych programów wspierających projektowanie (3D 

Inventor, 2D AutoCad Mechanical Power Pack)

· dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna

· umiejętność projektowania w programie Autodesk Inwertor (3D) AutoCad

· znajomość technologii obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· sporządzanie dokumentacji technicznej

· projektowanie elementów maszyn i urządzeń (obliczenia, analiza wytrzymałościowa)

· wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń

· wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej

· wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej

SPECJALISTA DS NORMOWANIA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne – elektryczne lub elektroniczne 

2. Doświadczenie: 

  min 5 lat stażu pracy, w tym  1 rok na stanowisku związanym z 

normowaniem czasu pracy

3. Umiejętności zawodowe:

· znajomość pracy działów produkcyjnych elektrycznych lub (i) 

elektronicznych (strojenie, uruchomienie, montaż elektryczny / 

elektroniczny) 

· biegła znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji technologiczne

TECHNOLOG PROGRAMISTA CNC 

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 

średnie lub wyższe techniczne. Preferowane wyższe 
techniczne związane z obróbką skrawaniem i budową 
maszyn, automatyką i robotyką

2. Doświadczenie:  
Doświadczenie w programowaniu centrów obróbczych CNC, 
w tym w programowaniu centrów 5-osiowych CNC. 
Preferowane doświadczenie w programowaniu obrabiarek 
firmy HAAS –( najlepiej udokumentowane)

3. Umiejętności zawodowe:
· znajomość systemów CAD/CAM,
· znajomość technologii obróbki skrawaniem, 

(sprawność w określaniu kolejności i zakresu 
operacji/zabiegów potrzebnych do wykonania detalu; 
doboru odpowiednich mocowań i narzędzi oraz 
parametrów pracy układu),

· zdolność pisania i korygowania prostych programów 
NC na maszynie,

· biegłość w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi 
(międzyoperacyjne i końcowe pomiary detali)

· biegła znajomość obsługi komputera – pakiet  MS 
Office

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· opracowywanie, wdrażanie oraz optymalizacja 

procesów technologicznych
· dobór odpowiednich narzędzi i parametrów obróbki 

skrawaniem
· opracowywanie programów na maszyny CNC
· wykonywanie projektów zgodnie z obowiązującymi 

normami
· wsparcie techniczne dla operatorów maszyn CNC
· odpowiedzialność za terminowe i właściwe 

wykonywanie powierzonych zadań



 Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją 

oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizujemy się w zakresie 

projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach

 - rozpoznania i walki radioelektronicznej

 - dowodzenia i łączności

 - obrony powietrznej

 - elektroniki specjalnej

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę

 zatrudnienie na pełen etat

 wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania

 uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych

 możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy

 przyjazną atmosferę pracy

SPECJALISTA konstruktor - elektronik

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie elektroniki

2. Doświadczenie: 

  min. 3 lata stażu w zakresie projektowania układów elektronicznych

3. Umiejętności:

· znajomość techniki cyfrowej i podstaw analogowej

· projektowanie i uruchamianie układów elektronicznych

· projektowanie obwodów drukowanych

· znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie 

(Alum Designer)

· doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów jednoukładowych 

AVR i ARM

· podstawowa znajomość programowania w języku wyższego rzędu

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej

· biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych pakietu MS 

Office

· umiejętność pracy w zespole 

INFORMATYK - PROGRAMISTA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne o profilu  związanym z programowaniem/informatyka

2. Umiejętności zawodowe:

· znajomość C/C++, ew. Delphi

· umiejętność programowania w środowisku Linux

· znajomość konfiguracji sprzętu sieciowego Cisco

· zarządzanie systemem Linux

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

· znajomość języka angielskiego.

KIEROWNIK ELEKTRONICZNEGO DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 
 wyższe techniczne w zakresie elektroniki lub pokrewne
2. Doświadczenie: 
 kilkuletni staż na stanowisku konstruktora
3. Umiejętności zawodowe:

· doświadczenie w zarządzaniu zespołem
· znajomość procedur zapewnienia jakości
· znajomość norm wojskowych i doświadczenie w przeprowadzaniu 

badań wyrobów
· umiejętności analityczne i organizacyjne 
· znajomość programów biurowych pakietu MS Office
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· zarządzanie kilkuosobowym zespołem konstruktorów 

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A

SPECJALISTA  KONSTRUKTOR - MECHANIK

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

  wyższe techniczne w zakresie mechaniki

2. Doświadczenie: 

  3 lata stażu z zakresu wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej

3. Umiejętności zawodowe:

· biegła znajomość rysunku technicznego

· znajomość zasad projektowania oraz zasad tworzenia dokumentacji 

konstrukcyjnej (opracowanie koncepcji, wykonywanie modeli 3D, wykonywanie 

rysunków technicznych – złożeń i detali)

· biegła znajomość komputerowych programów wspierających projektowanie (3D 

Inventor, 2D AutoCad Mechanical Power Pack)

· dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna

· umiejętność projektowania w programie Autodesk Inwertor (3D) AutoCad

· znajomość technologii obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej

· znajomość programów biurowych pakietu MS Office

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· sporządzanie dokumentacji technicznej

· projektowanie elementów maszyn i urządzeń (obliczenia, analiza wytrzymałościowa)

· wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń

· wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej

· wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej

SPECJALISTA DS NORMOWANIA

WYMAGANIA

1. Wykształcenie: 

 wyższe techniczne – elektryczne lub elektroniczne 

2. Doświadczenie: 

  min 5 lat stażu pracy, w tym  1 rok na stanowisku związanym z 

normowaniem czasu pracy

3. Umiejętności zawodowe:

· znajomość pracy działów produkcyjnych elektrycznych lub (i) 

elektronicznych (strojenie, uruchomienie, montaż elektryczny / 

elektroniczny) 

· biegła znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office

· znajomość zasad tworzenia dokumentacji technologiczne

TECHNOLOG PROGRAMISTA CNC 

WYMAGANIA
1. Wykształcenie: 

średnie lub wyższe techniczne. Preferowane wyższe 
techniczne związane z obróbką skrawaniem i budową 
maszyn, automatyką i robotyką

2. Doświadczenie:  
Doświadczenie w programowaniu centrów obróbczych CNC, 
w tym w programowaniu centrów 5-osiowych CNC. 
Preferowane doświadczenie w programowaniu obrabiarek 
firmy HAAS –( najlepiej udokumentowane)

3. Umiejętności zawodowe:
· znajomość systemów CAD/CAM,
· znajomość technologii obróbki skrawaniem, 

(sprawność w określaniu kolejności i zakresu 
operacji/zabiegów potrzebnych do wykonania detalu; 
doboru odpowiednich mocowań i narzędzi oraz 
parametrów pracy układu),

· zdolność pisania i korygowania prostych programów 
NC na maszynie,

· biegłość w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi 
(międzyoperacyjne i końcowe pomiary detali)

· biegła znajomość obsługi komputera – pakiet  MS 
Office

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
· opracowywanie, wdrażanie oraz optymalizacja 

procesów technologicznych
· dobór odpowiednich narzędzi i parametrów obróbki 

skrawaniem
· opracowywanie programów na maszyny CNC
· wykonywanie projektów zgodnie z obowiązującymi 

normami
· wsparcie techniczne dla operatorów maszyn CNC
· odpowiedzialność za terminowe i właściwe 

wykonywanie powierzonych zadań



 

 

 

SKB DRIVE TECH S.A. 
ul. Miła 2 

00-180 Warszawa 
Zakład produkcyjny w Radomsku 

www.skbdrivetech.pl 

Profil działalności 
Układy przeniesienia napędu, odlewnia żeliwa, obróbka metali 
SKB Drive Tech oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zespołów 
przeniesienia napędu, odlewnictwa żeliwa oraz obróbki metalu. Przewaga 
firmy to połączenie nowoczesnego parku maszynowego z elastycznością 
wobec wymagań klienta. To jedna z najnowocześniejszych odlewni żeliwa  
w Europie wraz z pełną gamą procesów obróbczych oferująca finalny produkt 
pochodzący z „jednej ręki” – gwarantujący najwyższą jakość i konkurencyjną 
cenę. 

Specjalizujemy się w produkcji osi i mostów napędowych, zawieszeń 
niezależnych, reduktorów, przekładni i innych elementów układu jezdnego  
i przeniesienia napędu.  

Nasze systemy oferujemy producentom autobusów, pojazdów szynowych, 
wozów górniczych, sprzętu budowlanego, rolniczego i lotniskowego. 

Jesteśmy koncesjonowanym dostawcą wyrobów i technologii  
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Plany rekrutacyjne 
Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje zawodowe 
oraz na dłużej związać swoją karierę z naszą firmą. Zwracamy uwagę na chęć 
do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania umiejętności 
zawodowych. Ze względu na współpracę z zagranicznymi kontrahentami 
wymagamy co najmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego.  
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Plany rekrutacyjne 
Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje zawodowe 
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Praktyki, staże: 
Studenci i absolwenci wydziałów: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,  
Wydział odlewnictwa, Wydział Zarządzania. 

Praca stała: 
Konstruktor maszyn (m.in. zespołów napędowych) 
Specjalista zarządzania produkcją 
Specjalista zarządzania jakością 
Specjalista w dziale utrzymania ruchu 
Doradca techniczny w dziale sprzedaży  
Operator maszyn/nowoczesnych linii produkcyjnych. 

Kontakt w sprawie rekrutacji 
Dział Kadr, Agnieszka Graczyk, e-mail: agnieszka.graczyk@skbdrivetech.pl 

Miejsce pracy 
Zakład produkcyjny w Radomsku 
SKB DRIVE TECH S.A. Radomsko,  
ul. Krasickiego 63/71 
 
 
 



Kim jesteśmy?

 ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. to spółka świadcząca profesjonalne 

i kompleksowe usługi dla instytucji finansowych w Polsce i za granicą. Celem firmy 

jest dostarczanie Klientom profesjonalnych usług outsourcingowych 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. ProService współpracuje 

głównie z funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi firmami 

ubezpieczeniowymi, wspierając proces dystrybucji produktów i usług finansowych 

oraz obsługę Klientów.

 Tworzymy nowoczesne i elastyczne rozwiązania IT. Pracujemy 

w technologiach Java, PHP oraz .NET, mobile. Korzystamy głownie z metodyk 

klasycznych - PRINCE, PMI wplatając elementy metodyk zwinnych - Agile, SCRUM. 

 Od 2017 roku ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. jest właścicielem 

Aspartus sp. z o.o. SKA., firmy technologicznej dostarczającej oprogramowanie szyte 

na miarę głównie dla Klientów z branży finansowej i ubezpieczeniowej. 

Dlaczego warto z nami pracować?

· Zdobędziesz doświadczenie w branży finansowej, w zakresie obsługi i rozliczenia 
transakcji Uczestników TFI

· Zyskasz stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stale rozwijającej się 
Firmie obsługującej rynki finansowe w Polsce i Europie

· Dołączysz do Zespołu, który chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem

· Będziesz miał możliwość zgłaszania i realizowania własnych pomysłów mających 
realny wpływ na funkcjonowanie naszej Firmy

· Możesz realizować swoje pasje i zainteresowania w ramach Sekcji zainteresowań: 
biegowej, piłki nożnej, siatkarskiej, fotograficznej, warsztatów programowania oraz 
warsztatów kulinarnych

· Otrzymasz atrakcyjny pakiet socjalny w tym m.in. prywatna opieka medyczna, 
dofinansowanie zajęć rekreacyjnych, nauki języka angielskiego, ubezpieczenie grupowe, 
karty Edenred doładowywane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

· Co czwartek czekają na Ciebie świeże owoce

Jak przebiega proces rekrutacyjny w naszej Firmie?

 Proces rekrutacji jest uzależniony od tego, do którego zespołu 

pozyskujemy Pracownika. Po wstępnej selekcji przesłanych aplikacji, Kandydat jest 

zapraszany na rozmowę rekrutacyjną prowadzoną przez menedżerów zespołów 

lub pracownika działu HR. Rozmowy rekrutacyjne opieramy o wywiad behawioralny 

i kompetencyjny. W większości przypadków Kandydaci mogą zostać poproszeni 

o rozwiązanie testu merytorycznego weryfikującego poziom wiedzy  umiejętności, 

czasami będzie to case study, sprawdzenie znajomości narzędzi informatycznych. 

W wybranych rekrutacjach korzystamy z metody Assessment Center. Każda z nowo 

zatrudnionych osób jest objęta procesem adaptacji, dzięki któremu lepiej poznaje 

naszą firmę, procedury i sposoby działania. Nowy Pracownik otrzymuje także 

swojego mentora - nazywanego u nas starszym bratem/starszą siostrą. Zadaniem 

mentora jest dbałość o efektywne i przyjazne wdrożenie nowego członka zespołu. 

Kogo szukamy?

· Programista/Projektant C# .NET

· Starszy Programista .NET/ C#

· Scrum Master

· Team Leader - Programista .NET

· Kierownik Projektów IT

· Lider Zespołu Utrzymania Aplikacji

· Operator Systemów Informatycznych

· Security Officer

· Analityk Biznesowy

· Księgowy Funduszy

· Referent w Wydziale Obsługi Klienta

· Pracownik ds. obsługi procesu wyjaśnień

· Referent w Wydziale Rejestracji Danych

· Referent w Wydziale Kontroli Rozliczeń Pieniężnych

Adresy:

ul. Puławska 436

02-801 Warszawa

ul. Postępu 18b

02-676 Warszawa

Liczba Pracowników: 450

Branże:

Finanse – TFI - Bankowość – 

FINTECH 

Kontakt:

hr-praca@psat.pl 

www.psat.com.pl

www.facebook.pl/ ProService 

AT KARIERA
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Kontakt: 
PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.

Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Rekrutacja: rekrutacja@pzl.eads.net
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Program Praktyk i Staży „Odkrywcy Kariery”
Staże:
•  Jesteś absolwentem lub studentem 4-5 roku studiów?

•  Jesteś ambitny i zaangażowany?

•  Masz innowacyjne pomysły i nie boisz się ich realizować?

•  A może jesteś pasjonatem nowych technologii?

Zgłoś się do nas na 6-miesięczny płatny program stażowy!
Podczas Stażu:

•  Zrealizujesz projekty pod opieką doświadczonych profesjonalistów

•  Zdobędziesz praktyczne umiejętności

•  Poznasz organizację od wewnątrz

•  Zyskasz dostęp do pakietu sportowego

Po odbyciu stażu najlepszym zapewniamy
możliwość współpracy

Zdobądź doświadczenie i praktyczne 
umiejętności pod opieką ekspertów! 
Przyjdź na praktyki lub staż do Netii i realizuj ambitne 
projekty w firmie gotowej na wyzwania przyszłości!  

Odkryj z nami swoją karierę! 

Zapewniamy brak nudy i liczne wyzwania!
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Praktyki:
•  Jesteś studentem minimum 3 roku?

•  Szukasz nowych wyzwań?

•  Chcesz się uczyć?

Weź udział w 3-miesięcznym płatnym programie praktyk!
Praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym.

Dzięki praktykom:

•  Zdobędziesz pierwsze doświadczenie zawodowe

•  Zyskasz dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych

•  Otrzymasz wsparcie dedykowanego opiekuna

•  Wiele się nauczysz współpracując z profesjonalistami

Obszary, w których możesz się rozwijać:
•  Rozwój Biznesu i IT

•  Technologia i Zarządzanie Siecią

•  Sprzedaż

•  Obsługa Klienta

•  Finanse

Sprawdź nasze oferty i aplikuj na praktyki lub staż na: my.netia.pl/kariera 
Poznaj nas bliżej na: my.netia.pl

O Netii:
Grupa Netia to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku. Zatrudnia niemal 
2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in: Netia S.A., Internetia 
Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o. W swojej ofercie dostarcza 
kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania on-line oraz multimedialną rozrywkę.
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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. 
 
 

W chwili obecnej poszukujemy praktykantów do: 

 Działu Rozwoju Systemów Informatycznych 
 Działu Projektowania i Optymalizacji Radiowej 
 Działu Nadzoru Sieci 
 Działu Planowania Rozwoju Zasięgu i Systemów Informacji Geograficznej 
 Laboratorium Badań Środowiskowych 

 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 
 student(ka) kierunków: informatyka, telekomunikacja, radiokomunikacja, elektronika i pokrewne, 

geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, ochrona/inżynieria środowiska 
 znajomość podstawowych zagadnień związanych z systemami łączności bezprzewodowej GSM, UMTS, 

LTE 
 bardzo dobra znajomość MS Office 
 umiejętność pracy w zespole 
 otwartość na rozwój i podejmowanie nowych wyzwań 
 
 
Wybranej osobie oferujemy: 
 
 zdobycie doświadczenia w dużej, nowocześnie zarządzanej firmie 
 kontakt z najnowocześniejszymi technologiami 
 możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych 
 praktyki w zgranym i doświadczonym zespole 
 możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu praktyk 

 
 
 
 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji  
(CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) na adres: praca@networks.pl 

 
 

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila numeru referencyjnego stanowiska.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017 r. Odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

 
 

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.1997 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926). Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia 
oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 
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Podziękowania dla:
Rektora - Komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT

Prorektora ds. Studenckich 
dr hab. inż. Marzeny Tykarskiej, prof. WAT

Kierownika Działu Spraw Studenckich 
Małgorzaty Podbielskiej

Koordynatora Biura Karier WAT 
Karola Kwietniewskiego

Kierownika Klubu WAT
Krzyszofa Cichańskiego

Działu Technik Multimedialnych

Prezesa BEST WAT
Radosława Kucharza
oraz 
zastępcy Prezesa BEST WAT
Piotra Sienkiewicza

Menagera Wydarzenia 
Kamila Kacprowicza

Pozostałych członków BEST WAT

Członków Koła Naukowego Strategia

oraz wszystkim biorącym udział w przygotowaniach i realizacji 
Targów Pracy WAT – Przyszłość i Kariera 2017




