targi pracy 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Szanowni Państwo,
mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie stanowi dla Tarnowa i regionu tarnowskiego centrum nie tylko dydaktyczno-naukowe, ale również zaplecze kulturalne, platformę dialogu społecznego i kolebkę
innowacyjności.
Targi pracy - mam nadzieję - pokażą nasze możliwości i nasz potencjał nie tylko jako kampusu uczelnianego kształcącego kilka tysięcy studentów, ale przede wszystkim
jako regionu wysoko wykwalifikowanych kadr, regionu możliwości inwestycyjnych i regionu
przyjaźnie nastawionych do współpracy ludzi. Mam również nadzieję, że nasze przedsięwzięcie ułatwi zaprezentowanie poszczególnych branż i potencjału branż naszych Wystawców.
Tytuł przedsięwzięcia „Planowanie, Współpraca, Rozwój – Targi Pracy dla zawodowców na drodze budowania partnerstw ponad granicami” słusznie wskazuje na wieloaspektowy wymiar sprawy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest uczelnią kształcącą specjalistów w określonych zawodach; niemniej jednak nasi „zawodowcy” nie mają łatwej sytuacji na lokalnym
rynku pracy, gdzie kreowanie nowych miejsc pracy okazuje się nie być łatwym zadaniem,
podobnie jak zwiększanie udziału kapitału zagranicznego w rynku lokalnym. Uważam zatem, że każda okazja do nawiązania współpracy z firmami, przedsiębiorstwami, instytucjami
różnego typu jest tym, co uczelnia może dodatkowo zaoferować swoim studentom i absolwentom w celu ułatwienia im startu zawodowego.
Powyższe przedsięwzięcie ma również na celu zaakcentowanie jak ważne w życiu
młodego człowieka jest podejmowanie przemyślanych wyborów zawodowych i życiowych
już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. Właściwe wybory zawodowe mogą zminimalizować liczbę młodych osób, które nawet po uzyskaniu dyplomu wyższej uczelni wykazują
się małą aktywnością zawodową wynikającą z podjęcia nieprzemyślanych decyzji, a czasem
nawet serii takich decyzji. Konstruowanie kariery zawodowej wymaga określonych umiejętności, które należy kształtować już na wczesnych szczeblach edukacji, stąd nasza propozycja
skierowana udziału w konkursach z tego obszaru, którą skierowaliśmy do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Poprzez ten cykl wydarzeń chcemy również zaakcentować jak ważna jest współpraca w każdym niemalże wymiarze i na każdym etapie kariery zawodowej. Efekt synergii
wzmacnia rozwój i innowacyjność. Mamy nadzieję, iż efektem takich przedsięwzięć będą
konkretne oferty pracy, współpracy, współdziałania, staży, praktyk.
Miło nam gościć Państwa w Tarnowie, miło nam gościć Państwa w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mam nadzieję, że Tarnów okaże się przyjaznym do
pracy i współpracy miastem, a nasi studenci i absolwenci będą filarami w rozwoju tego
miasta i regionu.
							
							
					

Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
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PROGRAM TARGÓW PRACY, 15.05.2015
BUDYNEK C, III PIĘTRO
8.30 – 13.00
Assessment Centre – wielowymiarowy proces oceny kompetencji;
sesja dla studentów PWSZ w Tarnowie prowadzona przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie
(sala nr 312, budynek C)
BUDYNEK G, II PIĘTRO
8.30 – 11.30
Personal branding
szkolenie skierowane do osób, które świadomie chcą budować swój wizerunek
na rynku pracy
Katarzyna Girzecka oraz Marta Krakowiak - Recruitment Advisors Sopra Steria
(sala nr G220, budynek G)
12.00-13.00

Jak podwyższyć swoje szanse na rynku pracy
Dagmara Prząda i Iwona Rachwalska - EMEA Sourcing Specialist

9.00 – 10.00

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza drogą formalną
prezentacja projektu pilotażowego realizowanego przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie,
Ewa Bodzińska – Guzik - koordynator merytoryczny projektu
(sala nr 212, budynek G)

SALA AUDYTORYJNA, BUDYNEK C, PARTER
10.00 – 10.30
Instrumenty aktywizacji zawodowej m.in. dla studentów i absolwentów uczelni
wyższej,
Angelika Bilska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, ds.
Rynku Pracy
10.30 – 11.00

Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Centrum badawczo – rozwojowe
czyli ambitne projekty ambitnych ludzi,
Tomasz Kieć - Dyrektor ds. badań i rozwoju Zakładów Mechanicznych w Tarnowie

11.00 – 11.30

Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Co oferujemy, kogo poszukujemy?,
Ryszard Bender – Główny technolog Zakładów Mechanicznych w Tarnowie

11.30 – 12.00

Podmiotowe finansowanie kształcenia,
Ewa Bodzińska – Guzik, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

12.00 – 12.30

Coś z niczego czyli jak zrobić samolot – prezentacja firmy IGE+XAO
Jan Brońka – Dyrektor Techniczny IGE+XAO

12.30 – 13.00

Perspektywy dla rozwoju nowych miejsc pracy w Tarnowie i regionie w kontekście inwestycji przygotowywanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy;
Rafał Działowski - Prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A.

13.00 – 13.30

Branża finansowa szansą dla ciebie - prezentacja doradcy finansowego firmy
OVB Allfinanz, Jakub Graca i Bartłomiej Białas

HALA TARGOWA, BUDYNEK E, PARTER
14.00
Wręczenie nagród w konkursach
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PLAN TARGÓW PRACY
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ANKO - Usługi Budowlano – Transportowe
Stanisław Onak Barbara Stanaszek
Tarnów, ul. Tuchowska 25A
www.anko.tarnow.pl
sekretariat@anko.tarnow.pl

OPIS FIRMY
Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku. Funkcjonując początkowo jako Zakład Remontowo
-Budowlany, w 1995 roku zostało przekształcone w Usługi Budowlano Transportowe ANKO
Spółka Jawna. Od ponad 25 lat zdobywamy doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych. Rozwijamy zaplecze techniczne poprzez ciągłe inwestowanie w nowoczesne maszyny, urządzenia i środki transportu. Istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa jest również wykwalifikowana kadra zarządzająca i kierownicza. Specjalizujemy się
w realizacji różnego typu budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz
inwestycji drogowych, infrastrukturalnych i obiektów inżynierskich. Od początku działalności
zrealizowaliśmy ponad 150 obiektów budowlanych i kilkadziesiąt kilometrów dróg. Oferujemy
pełen zakres usług budowlanych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, praktyki studenckie

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Inżynierowie budownictwa, drogownictwa, wykwalifikowani
pracownicy budowlani, pracownicy biurowi

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Głównie Tarnów, inwestycje realizowane są na terenie Polski
południowej

WYMAGANIA
Znajomość języków obcych: Język angielski będzie dodatkowym atutem
Inne wymagania:

Dla stanowisk biurowych:
• Bardzo dobrej znajomości Prawa Zamówień Publicznych

• Doświadczenia w pracy na budowie lub przy sporządzaniu ofert,
• Umiejętności sporządzania kosztorysów,
• Znajomości programu kosztorysowego NORMA PRO i pakietu MS
OFFICE
• Znajomości cen materiałów i usług,
• Dyspozycyjności i zaangażowania,
• Umiejętności pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
• Uczciwości
• Prawa jazdy kategorii B
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AP Uniapol Development Sp. z o.o.
Kraków, Pl. Wolnica 13/7
www.uniapol.com
www.uniapol.pl
krakow@uniapol.pl

OPIS FIRMY
AP Uniapol Development jest agencją pracy działającą na rynku polskim i międzynarodowym
od 2005 roku. Naszą główną działalnością jest współpraca z partnerami biznesowymi w prowadzonych procesach HR. Zapewniamy wsparcie w procesach rekrutacyjnych na stanowiska
niższego, średniego i wyższego szczebla oraz w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników
tymczasowych. Od początku funkcjonowania naszym priorytetem jest poszukiwanie wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników dla naszych klientów. Działamy na rynku polskim,
niemieckim, francuskim i belgijskim dając zatrudnienie i zapewniając pracowników w wielu gałęziach gospodarki. Jesteśmy członkiem Francuskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Polsce
i Polskiej Izby Handlowo – Przemysłowej we Francji oraz należymy do Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, umowa zlecenia

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Inżynierowie, handlowcy, księgowi, programiści, konstruktorzy,
pracownicy produkcji, pracownicy obsługi klienta

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Głównie działamy w regionach: Małopolski, Śląska, Wielkopolski, Mazowsza, Podkarpacia

Dodatkowe informacje:

Na naszej stronie internetowej www.uniapol.com

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Filologia (angielska, niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska),
zarządzanie, zarządzanie produkcją, informatyka, mechanika
i budowa maszyn, handel międzynarodowy, rachunkowość i
finanse, ekonomia

Znajomość języków obcych: J. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. niderlandzki,
j. hiszpański
Inne wymagania:

• Znajomość programów komputerowych: AutoCAD, LabView,
SAP PI, SAB BI
• Znajomość pras wtryskowych: Steinl, Rep, Rutil
• Znajomość języka programowania: PHP, Java, C/C++
• Uprawnienia spawalnicze MAG, MIG, TIG, PLAZMA
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Bank Zachodni WBK S.A.

Wrocław, Rynek 9/11
www.bzwbk.pl
pracawoddziale@bzwbk.pl
kariera@bzwbk.pl

OPIS FIRMY
Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych
w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane
przez nowoczesne technologie bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK
jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Mamy prawie 800 oddziałów w całej Polsce, więc najczęściej poszukujemy osób, które wiążą
swoją karierę z profesjonalną obsługą Klientów i utrzymywaniem z nimi długofalowych relacji.
Prowadzimy też rekrutacje do biur naszej centrali zlokalizowanych w Poznaniu, Wrocławiu,
Lublinie i Warszawie. Studentom proponujemy praktyki i staże w jednostkach naszej centrali
(m.in. bankowość korporacyjna, global banking & markets, zarządzanie ryzykiem kredytowym,
dział prawny, IT), a także w ramach bankowości detalicznej – w oddziałach na terenie całego
kraju.
Dajemy naszym pracownikom dużą samodzielność w działaniu, a także wspieramy ich rozwój,
dzięki czemu mogą osiągnąć sukces zawodowy.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
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Forma zatrudnienia:

Praca/praktyka w Oddziale Bankowym

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Doradca klienta, doradca biznesowy

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia

Capgemini Polska Sp. Z o.o.
Kraków, ul. Lublańska38
www.pl.capgemini.com
praca.pl@capgemini.com

OPIS FIRMY
Capgemini jest jedną z największych firm świadczących zintegrowane usługi doradcze, informatyczne i outsourcingowe. Jako pracodawca oferuje rozwój w międzynarodowym środowisku,
w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów, którzy wspólnie z klientami pracują nad biznesowymi i technologicznymi rozwiązaniami wspierającymi ich działalność. Capgemini zatrudnia
144 000 pracowników w 44 krajach. W Polsce nasz zespół liczy już ponad 6 000 pracowników.
Biura Capgemini znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Capgemini to przede wszystkim wiedza i możliwości. Możesz razem z nami tworzyć najnowocześniejsze rozwiązania dla wielu branż i korzystać ze wsparcia zespołów ekspertów o niezwykle
szerokim zakresie kompetencji - od międzynarodowej księgowości aż do zaawansowanych
systemów IT. Nasze doświadczenie i zasięg wymaga, aby wszystko co robimy stało na najwyższym poziomie. Dostęp do świata Capgemini da Ci zupełnie nowe spojrzenie na Twoją karierę.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Pełen etat, pół etatu, możliwa umowa zlecenie. Organizowane
są również płatne praktyki i staże dla studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, finansowych oraz lingwistycznych. Rekrutacja trwa przez cały rok

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Zatrudniamy specjalistów w działach księgowości, finansów,
operacji bankowych, HRO, zakupów, logistyki, obsługi klienta,
marketingu, zarządzania, IT.

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Kraków, Katowice, Opole, Warszawa, Wrocław

Dodatkowe informacje:

Do pracy w naszych centrach Business Process Outsourcing
oraz Infrastracture Services poszukujemy zarówno specjalistów z doświadczeniem zawodowym, absolwentów wyższych
uczelni, jak również studentów swobodnie komunikujących się
w przynajmniej jednym z języków europejskich.

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Preferowane kierunki: ekonomiczne, finansowe, lingwistyczne,
informatyczne.

Znajomość języków obcych: Biegła znajomość przynajmniej jednego z języków obcych:

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, holenderski, duński, portugalski, norweski, rosyjski, czeski, węgierski, fiński,
turecki, hebrajski
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Comarch SA

Kraków, Al. Jana Pawła II 39A
www.comarch.pl
48 (12) 64 61 000

OPIS FIRMY
Comarch w imponującym tempie urósł z kilkuosobowej firmy do jednego z największych polskich dostawców rozwiązań IT w Europie Środkowej.
Obecnie zatrudniamy 4200 wysokiej klasy specjalistów. Posiadamy oddziały w 11 największych
miastach w Polsce oraz kilkadziesiąt ulokowanych w Europie, obu Amerykach, Azji i na Bliskim
Wschodzie.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Oferujemy umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Programiści, testerzy oprogramowania, konsultanci ds. wdrożeń, analitycy systemów IT, inżynierowie systemowi, specjaliści
ds. sprzedaży

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Informatyka

Znajomość języków obcych: j. angielski – na poziome analizy dokumentacji technicznej
w przypadku Programistów i Testerów; na pozostałych stanowiskach język angielski wymagany jest na poziomie swobodnej komunikacji
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Control Process IT

Bogumiłowice, Mikołajowice 221
www.cpit.pl
it@controlprocess.pl

OPIS FIRMY
Control Proces IT jest firmą o profilu informatycznym koncentrującą swoje działania w zakresie
przemysłowych systemów sterowania i automatyki oraz wykonania oprogramowania systemów opartych o sterowniki swobodnie programowalne oraz systemy wizualizacji, archiwizacji
i transmisji danych różnych producentów.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Programista, informatyk

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Mikołajowice

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

informatyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika

Znajomość języków obcych: J. angielski min. poziom średnio zaawansowany
Inne wymagania:

• prawo jazdy kat. B
• znajomość zagadnień automatyki i systemów sterowania
• komunikatywność i umiejętność samodzielnej pracy z klientem
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CPL Integrated Services

Kraków, ul. Wadowicka 6
www.cplintegratedservices.com
talents@cpl.ie

OPIS FIRMY
Focused on sourcing candidates our Digital Sourcing Hub performs targeted search campaigns, exclusively online. Our dedicated sourcing specialists are highly trained and internet
savvy. Our aim is that we can „find anybody online”. The Digital Sourcing Hub was set up to
inform, and attract candidates at graduate level in every country, of opportunities that exist
across Europe within MNC’s that are seeking talent especially for roles with skill shortages. Feel
free to contact us: talents@cpl.ie More information: http://www.cplintegratedservices.com/

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

IT analyst, software developer, HR specialist, rekruter, customer service representative, procurement specialist, księgowy,
pielęgniarz

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań, Dublin, różne miasta
Anglii

Dodatkowe informacje:

Rekrutujemy dla naszej firmy i dla naszych klientów

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

IT – software development, filologia ( język obcy), HR, ekonomia, finanse, pielęgniarstwo; dla niektórych pozycji nie
wymagany konkretny kierunek

Znajomość języków obcych: Angielski (zawsze) plus jakikolwiek język europejski jako duża
zaleta (niemiecki, francuski, holenderski, szwedzki, rosyjski,
hiszpański, włoski itp.)
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Cultural Care Au Pair

Warszawa, ul. Marszałkowska 72/15
www.culturalcare.pl
aupair.pl@culturalcare.com

OPIS FIRMY
Cultural Care Au Pair to program wymiany kulturowej. Każdy uczestnik programu przez minimum rok mieszka u rodziny goszczącej opiekując się ich dzieckiem/dziećmi otrzymując bezpłatne zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz 780 USD miesięcznie. Dodatkowo otrzymuje
500 dolarów na naukę na uniwersytecie, bezpłatny przelot w obie strony, 2 tygodnie płatnych
wakacji oraz dodatkowy miesiąc na podróżowanie.
Nasi uczestnicy wracają z USA z płynnym językiem angielskim i certyfikatem z amerykańskiej
uczelni znajdując dzięki temu pracę w Polsce, często w firmach międzynarodowych.
Wymagania: wiek 18-26 lat, prawo jazdy, doświadczenie opieki nad dziećmi (również z rodziny), niekaralność, komunikatywny angielski, ukończona szkoła średnia oraz dobry stan zdrowia

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Program wymiany kulturowej – wyjazdy do USA; umowa
agencyjna

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

au pair (opiekunki/opiekunowie do dzieci)

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

USA – cały kraj

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Brak wymogu studiowania (tylko ukończona szkoła średnia);
kierunki pedagogiczne/filologiczne mile widziane jako dodatkowy atut

Znajomość języków obcych: J. angielski – na poziomie komunikatywnym
Inne wymagania:

Wiek 18-26 lat, prawo jazdy, doświadczenie w opiece nad
dziećmi (również z rodziny), niekaralność, dobry stan zdrowia,
gotowość wyjazdu na rok
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Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.

Tarnów, Szkotnik 2B
www.iqcst.com
biuro@iqcst.com

OPIS FIRMY
Firma IQCST rozpoczęła swoją działalność w Tarnowie w 1996 roku jako partner polskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego. Wieloletnia obecność na rynku, intensywna współpraca z wiodącymi dostawcami rozwiązań telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz największymi operatorami telekomunikacyjnymi zaowocowała bogatym doświadczeniem w roli
producenta, a także integratora systemowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych
potrzeb użytkownika.
Nasza oferta obejmuje budowę, projektowanie, wdrażanie, obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną zintegrowanych sieci transmisji głosu i danych, systemów telefonii VoIP, rozwiązań
internetowych dla klientów korporacyjnych i prywatnych. Wieloletnie doświadczenie w integracji systemów przy znaczącym wsparciu partnerów technologicznych zaowocowało opracowaniem platformy komunikacyjnej iqSystem dedykowanej dla realizacji usług głosowych VoIP
w sieciach operatorów CATV, dostawców usług ISP oraz operatorów telekomunikacyjnych.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
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Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Specjaliści w zakresie telekomunikacji

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, Gdynia

Delphi Poland S.A

Kraków, Podgórki Tynieckie 2
www.delphikrakow.pl
rekrutacja@delphi.com

OPIS FIRMY
Delphi w Krakowie:
15 lat dynamicznego rozwoju centrum badawczo-rozwojowego
+1000 pracowników w inżynieringu oraz shared services
+200 zgłoszonych rozwiązań patentowych
+100 praktyk i staży w 2014 roku
Poznaj Delphi Automotive:
Innovation for the Real World - to nasze motto
3 mega trendy: Safe – Green – Connected
+100 tysięcy pracowników w 33 krajach
+1,5mld USD na badania i rozwój (każdego roku)

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie na umowę o pracę / staże i praktyki dla studentów

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

W związku z dynamicznym rozwojem oddziału Delphi
w Krakowie prowadzimy rekrutację przez cały rok. Poszukujemy głównie inżynierów oraz specjalistów z dziedzin technicznych, jak również pracowników z obszarów funkcji korporacyjnych takich jak np. księgowość, finanse, zakupy oraz IT.

Dodatkowe informacje:

Dlaczego warto z nami pracować?
Interesuje Cię praca w dynamicznym, międzynarodowym środowisku biznesowym, które umożliwi Ci kreatywne rozwijanie
Twoich talentów? Jeśli tak - Delphi to doskonałe miejsce dla
Ciebie.
Jesteśmy silną, stabilną, dobrze prosperującą firmą, dysponującą potężnym know-how oraz doświadczonym i utalentowanym zespołem. Stawiamy na rozwój polskiej myśli inżynieryjnej
i inwestujemy w swoich pracowników.
Jeśli chcesz być częścią zespołu, który tworzy innowacyjne
projekty i wdraża je w życie – zaaplikuj do Delphi!
Dokładne informacje na temat oczekiwań i aktualnych rekrutacji można znaleźć na delphikrakow.pl
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Diakoniewerk Martha-Maria

Norymberga, Stadenstr.20
www.martha-maria.de
pps@mail.de

OPIS FIRMY
Fundacja katolików świeckich posiadająca 3 szpitale średniej wielkości i 6 rezydencji dla seniorów, zatrudniające ok. 3400 pracowników

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Praktyki zawodowe, umowy o pracę, nauka w szkole pielęgniarstwa

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Lekarze, pielęgniarki

Miejscowość/miejscowości Monachium, Norymberga, Stuttdard, Lipsk
zatrudnienia specjalistów: 		

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Pielęgniarstwo I i II stopnia

Znajomość języków obcych: Niemiecki w stopniu podstawowym
Inne wymagania:
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Udział w kursie językowym przed podjęciem zatrudnienia

elPLC

Tarnów, ul. Warsztatowa 5
www.elplc.pl
sekretariat@elplc.pl

OPIS FIRMY
Firma „elPLC” Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 10 lat. Obecnie zajmuje się obszarem mechatroniki, rozumianej jako połączenie inżynierii mechanicznej i materiałowej (wytwarzanie
elementów mechanicznych, produkcja maszyn i stanowisk montażowych), elektrycznej, komputerowej oraz automatyki i robotyki. Obecnie, linie i maszyny firmy elPLC pracują w wielu
krajach na świecie, takich jak Słowacja, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Rosja, Meksyk, Chiny oraz
Indie.
Firma dostarcza specjalistyczne maszyny, kompletne linie montażowe i stanowiska zrobotyzowane dla branży motoryzacyjnej (głównie produkcja części samochodowych), agd, maszynowej i elektrotechnicznej, takie jak stacje montażowe automatyczne, półautomatyczne i ręczne,
testery, zgrzewarki, zaciskarki, szczotkarki, nitownice, stacje nanoszenia uszczelniaczy. Specjalizuje się w budowie testerów szczelności opartych na aparatach pomiarowych ATEQ.
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Gate-Software

Tarnów, ul. Przemysłowa 8
www.gate-software.pl
biuro@gate-software.pl

OPIS FIRMY
Firma Gate-Software prężnie działa na rynku od 2008 roku, dynamicznie rozwijając swoją ofertę o nowe usługi. Nasz zespół specjalistów oraz współpraca z najlepszymi z naszej branży, pozwalają zagwarantować naszym Klientom profesjonalną obsługę we wszystkich etapy zlecenia.
Zaufali nam już klienci z Polski, Irlandii, Anglii, Australii. Dbamy o komfort, bezpieczeństwo
i dobre relacje podczas pracy z naszymi klientami.
Usługi jakie oferuje firma Gate-Software
• Outsourcing usługi programistycznych
• Tworzenie dedykowanego oprogramowania do sklepów i serwisów internetowych
• Programowanie aplikacji mobilnych
• Projektowanie identyfikacji wizualnej (księgi znaków, UX) oraz grafiki webowej
• Promocja ofert firm różnymi kanałami reklamy
• Kolokacja/administracja serwerów VPS oraz dedykowanych

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Specjalista ds. tworzenia oprogramowania, specjalista ds. projektowania grafiki webowej, specjalista ds. SEO

Miejscowość/miejscowości Tarnów, Rzeszów
zatrudnienia specjalistów: 		

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Zalecane inżynierskie oraz lingwistyczne

Znajomość języków obcych: Angielski / niemiecki
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Greentar Ogrody

Tarnów, ul. Okrężna 9
www.greentar.pl
greentar.biuro@gmail.com

OPIS FIRMY
Firma Greentar Ogrody zajmuje się projektowaniem, budową i pielęgnacją terenów zieleni na
terenie całej Polski.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę/zlecenie, staż, bon stażowy z urzędu pracy

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Architekci krajobrazu, ogrodnicy

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów i okolice

WYMAGANIA
Znajomość języków obcych: Nie wymagana
Inne wymagania:

• Wiedza i doświadczenie w pracy na stanowisku architekt krajobrazu, znajomość autoCada i sketchupa, dobra znajomość
roślin.
• Wiedza i doświadczenie w pielęgnowaniu i budowaniu ogrodów prywatnych i terenów zieleni.
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Grupa Bis-Pol

Jasło, ul. Floriańska 17/15
www.bispolhr.com
monika.paluch@bispol.com

OPIS FIRMY
Agencja pośrednictwa pracy, pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia za granicą. Specjalnością Grupy Bis-Pol są prace sezonowe w rolnictwie
i ogrodnictwie, prace przy produkcji oraz prace montażowe w Niemczech, Francji, Holandii,
Anglii, Austrii.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o kierowanie do pracy za granicą, umowa zlecenie,
umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Pracownicy sezonowi/ pracownicy tymczasowi

Miejscowość/miejscowości Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria.
zatrudnienia specjalistów: 		
Dodatkowe informacje:
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Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej www.bispolhr.com

IGE+XAO Polska sp. z o.o.
Kraków, Pl. Na Stawach 3
www.ige-xao@com.pl
krakow@ige-xao.com.pl
rekrutacja@ige-xao.com.pl

OPIS FIRMY
GRUPA IGE+XAO jest liderem w branży producentów oprogramowania komputerowego
wspomagającego projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, układów
automatyki i wiązek kablowych. Blisko 30 lat doświadczenia, 35 oddziałów zlokalizowanych w
19 krajach, ponad 82 000 sprzedanych licencji oprogramowania stanowią o sile i potencjale
firmy. Oferowane rozwiązania docenione zostały przez potentatów branży lotniczej, kolejowej,
transportowej czy energetycznej.
IGE+XAO Polska z siedzibą w Krakowie wraz z oddziałami w Tarnowie i Wadowicach aktywnie
uczestniczy w tworzeniu oprogramowania w ramach międzynarodowej korporacji. Zespół liczący ponad 80 osób wykonuje prace programistyczne, testy oraz prace rozwojowe w ramach
R&D.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowy o pracę, umowy zlecenia dla studentów

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Programiści C++/C#; programiści testów automatycznych
programista / integrator oprogramowania

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, Kraków, Wadowice

Dodatkowe informacje:

Studentom oferujemy staże i praktyki oraz stałą współpracę na
umowę zlecenie.

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Informatyka lub pokrewny

Znajomość języków obcych: Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie i redagowanie dokumentacji
Inne wymagania:

Programista C++/C#: Znajomość: C++, SQL, środowiska MS Visual
Studio 2010/2012, C#, stl/boost
Programista testów automatycznych: Znajomość: VisualBasica,
poparta minimum rocznym doświadczeniem, C++, C#, środowiska
TestComplete
Programista / Integrator oprogramowania: Bardzo dobra znajomość
systemów operacyjnym Windows (XP i wyższe), umiejętność analizy
problemów w systemach operacyjnych Windows VBScript, PowerShell,
Batch, co najmniej podstawowa wiedza programistyczna, co najmniej
podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych, doświadczenie
przy tworzeniu instalatorów oprogramowania (InstallShield, Wise, itp.)
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LEGBUD GARGULA

Wojnicz, ul. Wolicka 8
www.legbudgargula.com
kadry@legbudgargula.com

OPIS FIRMY
Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula została utworzona w 1996r. Głównym przedmiotem
działalności jest produkcja bram garażowych, ogrodzeń i garaży. Firma znalazła ogromne
uznanie na rynku budowlanym i jest dziś jednym z największych producentów niniejszych
wyrobów. Wszystkie produkty są wykonywane przy zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego oraz przy użyciu innowacyjnych technologii. Aktualnie park maszynowy powiększono
o szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń służących częściowej automatyzacji produkcji m.in.
o laser, robot spawalniczy i załadowczy, urządzenie do cięcia strumieniem wody, malarnię
proszkową, suwnicę, tokarkę kłową i in. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą w takich
dziedzinach działalności firmy jak produkcja, B + R, konstrukcja i technologia.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Konstruktor, operatorzy specjalistycznych maszyn i urządzeń,
specjalista działu B+R, specjalista ds. projektowania i rozwoju,
grafik – informatyk

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Wojnicz

Dodatkowe informacje:

Firma LEGBUD GARGULA oferuje możliwość nabycia doświadczenia zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie. Po
zakończeniu praktyk istnieje szansa nawiązania współpracy lub
zawarcia umowy o pracę z wybranymi

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Elektromechanika, inżynieria materiałowa, informatyka, grafika, wzornictwo

Znajomość języków obcych: Język angielski
Inne wymagania:
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Znajomość: programowanie sterowników PLC Siemens S7300-step7, znajomość CAD/CAM 3D: Solid Edge, sterowniki
PLC Fatek-Win Proladder, programy graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator

LMR-Marketing s.c.

Tarnów, ul. Okrężna 9
www.lmr-marketing.pl
biuro@lmr-marketing.pl

OPIS FIRMY
Agencja reklamowo-marketingową promująca wizerunek firmy poprzez różnego typu kampanie reklamowe. Realizuje także zamówienia na terenie całej Polski. W roku 2008 powstała
jednoosobowa działalność gospodarcza, a następnie poprzez dynamiczny rozwój powstała
Spółka Cywilna LMR-MARKETING.W zakresie działań firmy jest całkowita identyfikacja wizualna oraz usługi reklamowe. Prowadzi innowacyjne kampanie reklamowe w sektorze medycznym i około medycznym w oparciu o formułę wait-marketingu. Swoje działania realizuje także
w oparciu o współpracę z największymi drukarniami w kraju specjalizującymi się w realizacji
zleceń nietypowych wielonakładowych. Dzięki połączeniu szerokiego zakresu działań klienci
LMR Marketingw ciągu kilku dni mogą otrzymać wszystkie niezbędne nośniki reklamowe oraz
całą identyfikację firmy. Skład zespołu stanowi mieszanka doświadczenia i młodości, przez co
projekty LMR i ich realizacja przebiega sprawnie i profesjonalnie.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Praktyka/ staż zawodowy/ praca na zlecenie/ praca na umowę
o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Menadżer do spraw reklamy, grafik, specjalista ds. sprzedaży

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Grafika komputerowa

Inne wymagania:

• mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie grafiki komputerowej,
• znajomość narzędzi graficznych: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, Adobe InDesign, Corel
• umiejętność kreowania prac zgodnych z Brandbookami oraz
specyfikacjami drukarni,
• kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
• poczucie estetyki i zmysł artystyczny,
• odpowiedzialność, motywacja oraz pasja w działaniu,
• dobra organizacja pracy, która będzie niezbędna w równoległej pracy nad wieloma projektami,
• portfolio dotychczasowych prac (w formacie pdf, jpg)
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OSTC Poland Sp. z o. o.

Kraków, Kącik 4
www.costc.com
careers.poland@ostc.com

OPIS FIRMY
OSTC to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów, aktywnych
na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. Liffe, CME, Eurex i ICE. Siedziby firmy znajdują się w 15 kluczowych miastach na całym świecie, z czego 5
w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań). Spektakularny sukces OSTC zaowocował
nie tylko dynamicznym rozwojem firmy, ale został także doceniony przez otoczenie biznesowe:
firma zdobyła nagrodę Ruban d’Honneur od European Business Awards dla jednej z dziesięciu
najlepszych firm w Europie w 2013 roku. Przyznano jej również Godło Inwestora w Kapitał
Ludzki w latach 2012 i 2013. OSTC zapewnia swoim traderom profesjonalne środowisko pracy,
dostęp do najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a tym samym
wyjątkową możliwość tradowania na globalnych rynkach finansowych. Dodatkowo, poprzez
realizację strategicznego projektu OSTC Academy, czyli współpracę z czołowymi uczelniami
ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz realizowanie projektu laboratoriów tradingowych,
OSTC przyczynia się do budowania i wzmacniania relacji między nauką, edukacją i biznesem.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na pełen etat

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

futures trader

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Preferowane o profilu ekonomicznym i matematycznym

Znajomość języków obcych: Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
Inne wymagania:
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Zatrudniamy pasjonatów rynków finansowych o rozwiniętych
umiejętnościach matematycznych, ekonomicznych i statystycznych.
Idealny kandydat to osoba zdeterminowana i zorientowana na sukces,
niezwykle zdyscyplinowana, mająca jasno sprecyzowaną wizję własnego rozwoju i wyróżniająca się dojrzałością emocjonalną. To także
osoba, która potrafi zachować zimną krew i efektywnie pracować w
sytuacjach stresowych. Nasi traderzy mają nieprzeciętne poczucie humoru, są towarzyscy i wyróżniają się wysoką kulturą osobistą. O takie
osoby powiększamy nasz zespół, istotna jest bowiem dla nas dobra
atmosfera pracy i najwyższe standardy współpracy.

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Tarnów, ul. Goldhammera 5/7
www.ovb.pl
jakub.graca@ovb.com.pl

OPIS FIRMY
OVB Allfinanz to lider rynku pośrednictwa finansowego zarówno w skali Polski, jak i Europy
z tradycją liczoną od 1970 r. Współpracuje z najbardziej renomowanymi instytucjami rynku
finansowego: towarzystwami ubezpieczeniowymi, bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych (najszersza oferta na rynku). Na gruncie polskim jest pionierem kompleksowego doradztwa w zakresie finansów (allfinanz) oferującym swoim klientom realizację ich marzeń oraz
celów życiowych poprzez: zabezpieczenie kluczowych obszarów życia, budowę kapitału oraz
pomnażanie kapitału. Osobom ambitnym i nastawionym na rozwój zawodowy firma oferuje
udział w procesie rekrutacyjnym, który jest pierwszym etapem na drodze do kariery w najbardziej perspektywicznej branży na rynku.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa agencyjna

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Reprezentanci firmy, doradcy w zakresie finansów

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, powiat tarnowski, województwo małopolski

Dodatkowe informacje:

Nie ma obowiązku zakładania działalności gospodarczej

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Warunek formalny: wykształcenie średnie.
Preferowane kierunki: ekonomiczne, prawno-administracyjne,
humanistyczne, społeczne, filologie.
Każdy kandydat przechodzi proces rekrutacyjny, więc firma
bierze pod uwagę również studentów innych kierunków.

Znajomość języków obcych: Nie jest wymagana
Inne wymagania:

Aby otrzymać licencję Komisji Nadzoru Finansowego, konieczne jest zaświadczenie o niekaralności.
Mile widzianym atutem są dobrze rozwinięte umiejętności
interpersonalne.
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Profi Credit Polska S.A.

Bielsko Biała, ul. Browarna 2
www.proficredit.pl
barbara.serafin@proficredit.pl

OPIS FIRMY
Jedna z największych firm zajmująca się udzielaniem pożyczek klientom indywidualnym
i przedsiębiorcom. W Polsce dysponuje ok. 60 biurami terenowymi. zatrudnia ok. 1500 doradców, którzy w każdej chwili mogą pomóc klientowi dobrać odpowiedni produkt finansowy.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie lub działalność gospodarcza

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Doradca finansowy, kierownik zespołu

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, Kraków, Bochnia, Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Brzesko, Wieliczka, Myślenice

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Finanse i ekonomia, zarządzanie, marketing

Znajomość języków obcych: Nie jest wymagana
Inne wymagania:
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Umiejętność obsługi komputera, drukarki, skanera. Kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

PromedicaCare

Kraków, ul. Basztowa 3
www.promedica24.pl
krakow@promedica24.pl

OPIS FIRMY
Promedica24 jest polską firmą, która od roku 2004 rekrutuje Opiekunki i Opiekunów, a także pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi/chorymi w kraju i za granicą. Jest liderem
w branży opiekuńczej i stara się w sposób aktywny przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu
w naszym kraju. Prowadzi stałą współpracę z lokalnymi Urzędami Pracy oraz instytucjami rynku pracy i edukacji w całej Polsce, dając szansę na podjęcie pracy wszystkim tym, którzy z różnych powodów są bezrobotni lub napotykają trudności w powrocie do aktywności zawodowej.
Firma zapewnia opiekunom (kobietom i mężczyznom) legalną i bezpieczną formę współpracy,
opłacony ZUS, pakiet dodatkowych ubezpieczeń, a także kursy językowe oraz szkolenia z zakresu opieki w ramach projektu Akademia Promedica24.

27

Serco European Services

Kraków, Armii Krajowej 15
www.sercopoland.com
applyjob.serco@serco.com

OPIS FIRMY
Polskie biuro w Krakowie otworzono pod koniec 2009 roku. Z krakowskiego centrum Serco świadczy usługi dla dużych klientów z branży turystycznej. Odpowiada za kontakty z ich
klientami w całej Europie: planuje ich podróże, zarządza rezerwacjami, pomaga rozwiązywać
problemy, jakie pojawiają się w związku z ich podróżami. Pracownicy Serco European Services
posługują się na co dzień językami obcymi m.in.: językiem niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim i hiszpańskim.
Obecnie firma zatrudnia blisko 600 osób i wciąż się rozwija. Planuje się systematyczny wzrost
zatrudnienia w najbliższych miesiącach i latach

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Specjalista ds. obsługi klienta z językiem niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Kraków

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Filologiczne, turystyka

Znajomość języków obcych: J. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. holenderski, j. hiszpański
lub j. portugalski – poziom B2
j. angielski – poziom B1
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SFINNOVA Sp. z o. o.
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 75
www.sfinnova.com
info@sfinnova.com

OPIS FIRMY

SFINNOVA oferuje pełną obsługę lub wsparcie obszaru IT w instytucjach bankowych, finansowych oraz firmach przemysłowych. Specjalizujemy się w następujących usługach: Zarządzanie
Dostawcami, Wsparcie i prowadzenie wdrożeń IT, Dostosowanie i utrzymanie rozwiązań IT

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Informatycy wdrożeniowcy, informatycy analitycy, konsultanci,
obsługa biura, obsługa sprzedaży

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów, Warszawa, Rzeszów, Lwów

WYMAGANIA
Analityk:

• Wyższe wykształcenie w obszarze informatyka, bankowość lub finanse
• Co najmniej 3 letnie doświadczenie w specyfikowaniu wymagań klienta dla minimum
dwóch z obszarów systemów IT dla banków: CB/GL, Front-End/obsługa sprzedaży, raportowanie obligatoryjne i zarządcze, obsługa płatności, bankowość internetowa/mobilna
• Doświadczenie w śledzeniu i analizie wymogów oraz zmian prawnych, identyfikacji
wymaganych modyfikacji systemów informatycznych dla zapewnienia ich zgodności
z wymogami
• Umiejętność analizy trendów rynkowych w zakresie technologii i rozwiązań funkcjonalnych oraz przekształcania ich w rekomendowane zmiany w oferowanych systemach
informatycznych dla zapewnienia ich aktualności oraz uzyskiwania przewagi nad konkurencją
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami

Konsultant: • Wyższe wykształcenie w obszarze informatyka, bankowość lub finanse, mile widziane

studia podyplomowe w jednym z wskazanych kierunków
• Co najmniej 3 letnie (dla stanowiska Starszy Konsultant 6 letnie) doświadczenie we
wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla banków: CB/GL, Front-End/obsługa sprzedaży, raportowanie obligatoryjne i zarządcze, obsługa płatności, bankowość internetowa/
mobilna
• Świadomość światowych standardów i metodologii zarządzania projektami (PMI, Prince2, IPMA) na poziomie pozwalającym na pracę w zespołach zarządzanych według tych
standardów, mile widziany certyfikat w tym zakresie. Znajomość systemów operacyjnych
Windows, Linux, iOS na poziomie umożliwiającym instalację rozwiązań w środowiskach
informatycznych klientów
• Doświadczenie w planowaniu wdrożenia, wsparciu konfiguracji i testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych w organizacji klienta. Zdolność szybkiego uczenia się
i poznawania nowych rozwiązań informatycznych podczas szkoleń organizowanych przez
dostawców.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Łatwość nawiązywania
kontaktów i doświadczenie w samodzielnej, bezpośredniej pracy z klientami
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Softcom Sp. z o. o.

Lisia Góra, ul. Witosa 64A
www.softcom.az.pl
biuro@softcom.az.pl

OPIS FIRMY
SoftCom to firma działająca w obszarze nowych technologii. Łączy rozwiązania elektroniczne
i programistyczne w celu lepszego promowania produktów klientów. Stawia na nowe technologie, ponieważ nie wystarczy być w punkcie sprzedaży. Zadaniem SoftCom jest uświadamianie
klientów o unikatowości ich produktów. W tym celu wykorzystują dedykowane technologie:
Digital Signage – zapewnia Klientom unikalną możliwość zdalnej emisji reklamy na różnego
typu nośnikach, TV, tablety, cyfrowe ramki, Info Kioski oraz jej pełne monitorowanie za pomocą
systemu BIZNESPANORAMA; STOCKVISION – jedyny taki system do monitorowania informujący dostawcę o ilości towaru na półce sklepowej; WAYFAYER GPS – własny system do optymalizacji kosztów generowanych w flotach pojazdów; APLIKACJE MOBILNE – rozwiązania Digital
Signage oraz rozwój rynków smartfonów poszerzył rynek e-commerce o rozwiązania mobilne.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Staż z zatrudnieniem na umowę o pracę, bezpłatne praktyki

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Pracownik ds. administracyjno biurowych, elektronik spec. ds.
sprzedaży i zakupów, projektant elektronik, przedstawiciel
handlowy, spec. ds.obsługi klientów, monter instalacji elektronicznych.

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Lisia Góra

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Elektronika i telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika,
marketing

Znajomość języków obcych: Dobra znajomość języka angielskiego
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Sopra Steria

Katowice, ul. Uniwersytecka 13
www.soprasteria.com
rekrutacja@soprasteria.com

OPIS FIRMY
Polski oddział firmy Sopra Steria powstał w 2007 roku w centrum Katowic. Obecnie zatrudnia ponad 700 pracowników. Jako Global Delivery Center realizuje zadania dla zagranicznych
klientów. Kompetencje językowe i kompetencje techniczne stanowią najmocniejsze strony
polskiego oddziału, który w swoich założeniach podkreśla otwartość wobec różnych kultur,
środowisk i doświadczeń zawodowych.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny/czas nieokreślony)

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Branża IT/ Językowcy

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Katowice

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Bez znaczenia

Znajomość języków obcych: Znajomość przynajmniej jednego z wymienionych: Francuski,
Hiszpański, Portugalski, Włoski, Niemiecki + Angielski (co
najmniej na poziomie b1)
Inne wymagania:

Komunikatywność
Chęć poznania nowych technologii
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Spółka Stolarczyk

Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
www.spolkastolarczyk.pl
biuro@spolkastolarczyk.pl

OPIS FIRMY
Spółka Stolarczyk istnieje od 1991 roku. Jest to firma rodzinna, która w początkowych latach
swojej działalności zajmowała się remontami oraz modernizacją urządzeń przemysłowych. Od
połowy lat 90 zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń potrzebnych do przetwarzania metalu
z kręgów. Zespół konstruktorów oraz doświadczeni pracownicy projektują i realizują zadania
stawiane przez naszych klientów. Nasze rozwiązania pozwalają zoptymalizować, zautomatyzować i usprawnić procesy produkcyjne, zmniejszając koszty związane z wytworzeniem produktu.
Zdajemy sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju. Reagując na potrzeby rynku staramy się
być o krok do przodu.
Przykładowe realizacje: rozwijanie blachy z kręgów, magazynowanie kręgów, przewijanie blachy nierozciętej z kręgu na krąg, rozcinanie wzdłużne blachy z kręgu, cięcie na arkusze blachy
z kręgu, automatyczna paletyzacja produktów, automatyczny transport produktów, foliowanie
zabezpieczające produkty, automatyczny system łączenia blach z kręgów.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Konstruktor mechanik, automatyk, elektryk - w zależności od
bieżących potrzeb

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Inżynierski

Znajomość języków obcych: Język angielski
Inne wymagania:

32

Komunikatywność, znajomość odpowiednich programów
komputerowych

Stars Impresariat

Kraków, ul. Józefa 26
www.stars-impresariat.pl
m.lokaj@stars-impresariat.pl

OPIS FIRMY
Jesteśmy agencją castingową. Zajmujemy się obsadą filmów, seriali, reklam.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Praca dorywcza, tymczasowa – statyści i epizodyści

33

Tebion Sp. z o.o.

Tarnów, ul. Mościckiego 12
www.tebion.pl
biuro@tebion.pl

OPIS FIRMY
Tebion sp. z o.o. wdraża i rozwija profesjonalne rozwiązania controllingowe dla przedsiębiorstw oraz prowadzi szkolenia w zakresie controllingu i MS Office. Swoją wiedzę opieramy na
doświadczeniu sięgającym niemal 10 lat. W tym czasie realizowane były projekty controllingowe w firmach, których profil działalności to m.in. usługi, produkcja, sprzedaż, działalność deweloperska czy w spółkach komunalnych. Wdrożenia wspierane były wykorzystaniem narzędzi
klasy ERP takich jak IFS Applications, Microsoft Navision (obecnie Dynamics Nav), CDN XL czy
CDN Optima. Projektujemy i wykonujemy również autorskie oprogramowania do controllingu i budżetowania. Nasze doświadczenie controllingowe wzmocnione jest dodatkowo wiedzą
w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie projektami, które jest poparte międzynarodowym certyfikatem PRINCE2® na poziomie Practitioner.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Praktyki absolwenckie

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Dział Controllingu

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów

Dodatkowe informacje:

Kandydat będzie uczestniczył w projektach controllingowych
i rozwojowych realizowanych w firmie dla jej klientów.

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Ekonomia, matematyka, informatyka

Znajomość języków obcych: Język angielski poziom komunikatywny
Inne wymagania:
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• chęć nauki w intensywnym tempie, również we własnym
zakresie,
• znajomość systemu MS OFFICE (szczególnie Excel, mile widziana znajomość języka VBA),
• umiejętność odnalezienia się w środowisku informatycznym
(systemy ERP, aplikacje, bazy SQL),
• umiejętność analitycznego myślenia.

TRW Centrum Inżynieryjne sp. z o.o

Częstochowa, ul. Rolnicza 33
www.trw.pl
monika.suchanska@trw.com

OPIS FIRMY
TRW Automotive jest liderem motoryzacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Projektujemy, rozwijamy oraz produkujemy najszerszy i najpełniejszy wachlarz systemów bezpieczeństwa zarówno tych aktywnych, które mają na celu pomóc kierowcy w uniknięciu kolizji, jaki biernych
zabezpieczające pasażerów w momencie wypadku. Pod koniec 2004 roku w Częstochowie
rozpoczęło swoją działalność Centrum Inżynieryjne, gdzie obecnie zatrudnionych jest ponad
300 inżynierów.
Dział elektroniczny zajmuje się tworzeniem oraz weryfikowaniem oprogramowania, które jest
wykorzystywane podczas seryjnej produkcji samochodów (oprogramowanie typu embedded).
Jest ono umieszczane w mikrokontrolerach odpowiedzialnych za specyficzne funkcje w samochodzie, np. odpalanie poduszek powietrznych podczas wypadku, pomiar ciśnienia w kołach
i informowanie kierowcy o nieprawidłowym poziomie ciśnienia, aktywne systemy bezpieczeństwa, systemy radarowo-wizyjne wspomagające kierowcę. Dział mechaniczny projektuje moduły poduszek powietrznych (w tym poduszki kierowcy, pasażera, poduszki boczne, poduszki
kolanowe) oraz pasy bezpieczeństwa i zamki do pasów, a także kompletne kierownice. Projekty
realizowane są przy ścisłej współpracy z innymi centrami inżynieryjnymi TRW. Pracownicy Centrum będąc członkami międzynarodowych zespołów pracują nad globalnymi rozwiązaniami.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Inżynierowie, elektronicy

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Częstochowa

Dodatkowe informacje:

Dodatek relokacyjny, ubezpieczenie medyczne, atrakcyjne
benefity

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Elektronika, elektrotechnika

Znajomość języków obcych: Angielski, niemiecki (mile widziany)
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Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
www.zmt.tarnow.pl
barbara.siwa@zmt.tarnow.pl

OPIS FIRMY
Należące do PGZ Zakłady Mechaniczne Tarnów są producentem szerokiej oferty uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe
zestawy przeciwlotnicze, karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze oraz zdalnie sterowane moduły uzbrojenia i sprzęt szkolno-treningowy. Tak szeroka oferta jest możliwa
dzięki stałej uwadze, kierowanej w Spółce na badania i rozwój oraz innowacyjność wyrobów.
Rozbudowa zaplecza projektowego i badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji załogi pozwala na ewolucję w kierunku przedsiębiorstwa o charakterze inżynierskim. Utworzone w firmie Centrum Badawczo - Rozwojowe ma możliwość tworzenia nowoczesnych produktów dla
wojska oraz służb mundurowych i daje podstawę do umocnienia przez Spółkę swojej pozycji
w gronie liderów polskiego przemysłu obronnego, rozwijając także sprzedaż na rynkach zagranicznych. Firma proponuje również usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej,
technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem.

INFORMACJE O OFEROWANEJ PRACY/PRAKTYCE/STAŻU
Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, praktyka, staż

Specjaliści zatrudniani
w firmie:

Konstruktor mechanik, konstruktor elektronik, technolog,
technolog programista, monter układów elektronicznych,
operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Miejscowość/miejscowości
zatrudnienia specjalistów:

Tarnów

WYMAGANIA
Kierunek studiów:

Informatyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja

Znajomość języków obcych: Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym
czytanie dokumentacji technicznych.
Inne wymagania:

36

• Zdolności manualnych niezbędnych do montażu i uruchamiania urządzeń prototypowych.
• Umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku
C (rodziny AVR i ARM), czytania i tworzenia schematów oraz
posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra organizacja pracy.

ORGANIZATOR

Biuro Karier i Projektów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Budynek C, pokój 300
bkip@pwsztar.edu.pl
www.bkip.pwsztar.edu.pl
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PATRONAT HONOROWY
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

MIASTO TARNÓW

Roman Ciepiela
Prezydent Miasta Tarnowa

POWIAT TARNOWSKI

Roman Łucarz
Starosta Powiatu Tarnowskiego

PATRONAT MEDIALNY

Niezależny Miesięcznik Regionalny

PODMIOTY WSPIERAJĄCE

ORGANIZATORZY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

