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Intel jest światowym liderem w dziedzinie 
krzemowych innowacji – opracowujemy technologie 
i  produkty, które zmieniają ludzką pracę i życie.  
Jesteśmy największym na świecie producentem układów 
scalonych oraz twórcą mikroprocesorów. Od lat 
przesuwamy granice innowacji, co pozwala nam 
utrzymywać pozycję lidera w technologii 
półprzewodnikowej.

Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednym 
z największych spośród 17 laboratoriów Intela  
w  Europie. Obecnie zatrudniamy ponad 1700 
pracowników, na rok 2017 planujemy dalszy wzrost. 
Poszukujemy inżynierów ds. rozwoju oprogramowania 
oraz walidacji o różnych poziomach doświadczenia.
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Szanowni Państwo,

Witamy na XX edycji Trójmiejskich Targów Pracy organizowanych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki Politechniki Gdańskiej w dniach 8 - 9 maja 2017 r. 

W ciągu dwóch dni zapraszamy na stoiska ponad 80 wystawców, którzy oferują  setki ofert pracy, praktyk 

i stażów. Zachęcamy do rozmów z przedstawicielami firm i instytucji, by zyskać niezbędną wiedzę 

na temat wymarzonego stanowiska pracy i związanego z nim procesu rekrutacji. Warto uczestniczyć 

także w przeprowadzanych podczas Targów konkursach, by zdobyć cenne nagrody. Odwiedzających 

zapraszamy ponadto na cykl wykładów prowadzonych przez prelegentów zaproszonych przez 

wystawców i organizatorów.  

W dniach 8 - 9 maja br. na Wydziale ETI PG, odbywa się również konferencja popularyzująca tematy 

elektroniki morskiej wśród specjalistów z branży oraz wśród studentów zainteresowanych tą tematyką - 

MARELDAYS 2017. Zachęcamy do uczestnictwa w niej odwiedzających Trójmiejskie Targi Pracy.

Sponsorem Głównym  XX edycji Trójmiejskich Targów Pracy jest Intel Technology Poland. Sponsorami 

Branżowymi są firmy: Jabil, Amazon Development Center Poland oraz Nordea Bank, Pion IT. Patronem 

Strategicznym wydarzenia jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 

który w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia.

Trójmiejskie Targi Pracy to wielkie spotkanie pracodawców z całego świata ze studentami  

i absolwentami pomorskich szkół wyższych, i średnich. Przychodząc na Targi, robisz duży krok w kierunku  

świetlanej kariery.

Zapraszamy!

Biuro Trójmiejskich Targów Pracy

telefon: +48 531 793 900
e-mail: biuro@targipracy.gdansk.pl

www.targipracy.gdansk.pl
facebook.com/TrojmiejskieTargiPracy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Sekretariat Biura Wydziału
telefon: 58 347 22 77

fax: 58 348 63 73
www.eti.pg.edu.pl
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Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki Gdańskiej

to nowoczesny ośrodek akademicki harmonijnie 
łączący zaawansowane badania i atrakcyjność 
kształcenia z aktywną współpracą ze środowiskiem 
przemysłowym.

65 lat Wydziału ETI 1952-2017

W tym roku wydział obchodzi jubileusz 65-lecia powołania Wydziału Łączności, który następnie zmienił 

nazwę na Wydział Elektroniki, by ostatecznie przekształcić się w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki.

Obchody Jubileuszu będą dwuczęściowe:  26-27 maja i 22 września 2017 roku.  W pierwszej odsłonie, 
27 maja, organizowane jest  Spotkanie Absolwentów Wydziału, które będzie niepowtarzalną okazją 
do rozmów z koleżankami i kolegami z różnych roczników, odświeżenia starych znajomości i przyjaźni.

To właśnie osiągnięcia Studentów i Absolwentów Wydziału, a także zaangażowanie Pracowników  
w okresie minionych 65 lat określają jego obecną pozycję, stąd Wasz udział w obchodach Jubileuszu 
będzie dla nas, organizatorów, zaszczytem.

Z tej okazji zapraszam obecnych i byłych Pracowników, Studentów, Absolwentów, oraz Przyjaciół  
do udziału w wydarzeniach organizowanych dla uczczenia tego wyjątkowego dla nas święta.

W imieniu Organizatorów

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, 
absolwent WE PG, 1976
eti.pg.edu.pl/65lat

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI PG



Nowoczesne laboratoria

 9 W grudniu 2014 roku zostało uruchomione 
unikatowe w skali europejskiej 
Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji 
Przestrzennej, które składa się z dwóch 
elementów. Pierwszym jest tzw. jaskinia, 
czyli sześcienna instalacja typu CAVE (ang. 
Cave Automatic Virtual Environment), 
natomiast drugim elementem jest sferyczny 
symulator chodu, który można także 
umieszczać wewnątrz jaskini. Dzięki temu 
możliwa jest nieograniczona terytorialnie 
wędrówka w wirtualnym świecie.

 9 Laboratorium Układów Scalonych i Programowalnych Katedry Systemów Mikroelektronicznych 
otrzymało Certyfikat firmy Cadence i jest to pierwsze na świecie laboratorium akademickie 
certyfikowane przez firmę w ramach Cadence Certified Lab Program.

 9 „Microsoft Modern Lab” - nowoczesne Laboratorium na Wydziale jako pierwsze na świecie 
otrzymało w kwietniu 2014 r. akredytację firmy Microsoft.

 9 Na Wydziale znajdują się dwa 
akredytowane laboratoria: Laboratorium 
Akustyki Fonicznej oraz Laboratorium 
Badawcze Hydroakustyki, wyposażone 
w aparaturę najwyższej klasy, w których 
pomiary przeprowadzane są w zgodności  
z międzynarodowymi normami.

 9 Jedna z nielicznych w Polsce naziemna 
stacja satelitarna zainstalowana jest na 
dachu budynku A Wydziału ETI. Unikalne Laboratorium Robotów Przemysłowych zostało otwarte 
w 2012 roku, natomiast dwie komory bezechowe wykorzystywane są do badań akustycznych   
i pomiarów antenowych.

 9 W styczniu 2015 roku otwarto kolejne laboratorium przeznaczone do prowadzenia 
badań z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych we wspomaganiu zdrowia  
i samodzielności osób starszych i chorych. Ambient Assisted Living research laboratory wyposażono 
w szereg opracowań powstałych w ramach projektu „DOMESTIC – Domowy asystent osób starszych 
i chorych” (projekt realizowany ze środków UE).

 9 Wynalazki opracowane na Wydziale są powszechnie znane i rozpoznawane. Wśród nich znajdują 
się narzędzia komputerowe wspierające słuch, mowę i wzrok, badania przesiewowe, a także 
szereg dedykowanych specjalistycznych interfejsów umożliwiających ludziom sparaliżowanym  
i niepełnosprawnym korzystanie z komputerów, a niedowidzącym korzystanie z urządzeń 
mobilnych (Mówiące Mapy). Ważną grupą są wynalazki, które wspierają leczenie zaburzeń  
mowy lub zaburzeń krążenia. Inne wynalazki o dużym znaczeniu praktycznym to: pasywny 
radar akustyczny, seria przenośnych analizatorów impedancji dla diagnostyki powłok 
antykorozyjnych, unikalny mobilny system eksperckido pomiaru ruchu zanieczyszczeń 



gazowych w powietrzu atmosferycznym, 
system monitorowania hałasu, system  
do wykrywania śladowych ilości substancji 
niebezpiecznych.

 9 Rezultaty badań zamieniane są   
w innowacyjne produkty, czego efektem 
jest powstanie w ostatnim okresie dwóch 
spółek typu spin-off. Pierwsza Argevide to 
firma zajmująca się wdrożeniem i sprzedażą 
platformy wspierającej procesy osiągania 
zgodności ze standardami i oceny tej zgodności (rezultat projektu NOR-STA). Druga AssisTech 
sprzedaje urządzenie C-Eye (oko-świadomości) wykorzystywane w diagnozie, rehabilitacji 
neurologicznej oraz komunikacji z osobami w śpiączce i sparaliżowanymi. Ten produkt to rezultat 
wynalazku Cyber-Oko nagrodzonego godłem „Teraz Polska” oraz tytułem „Wynalazek roku 2013”. 
Autorami wynalazku jest zespół naukowy prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierownika Katedry 
Systemów Multimedialnych.

Wieloletnie doświadczenie i wyspecjalizowana kadra

 9 Najwyższa  kategoria naukowa od roku 1992.

 9 W dniu 24.04.2015 r. Komisja Akredytacyjna 
Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła 
akredytacji dla I i II stopnia studiów  
na kierunku  Informatyka prowadzonemu  
na Wydziale ETI.

 9 Pracownicy Wydziału są autorami wielu 
innowacyjnych pomysłów i wdrożeń,  
za które otrzymują liczne nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora 
PG, stypendia Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, subsydia profesorskie FNP. 
Jeden z pracowników Wydziału został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
(tzw. Polski Nobel). Trzech pracowników WETI jest członkami korespondentami PAN,  
a wielu z pracowników WETI wchodzi w skład komitetów PAN oraz jest członkami takich  
międzynarodowych organizacji, jak IFIP, IEEE, AUDIO ENGINEERING SOCIETY, IFAC, IMECKO,  
SID, OSA PIE CODATA, ISCU oraz krajowych komisji i ciał doradczych, między innymi w MNiSW. 
Jeden z pracowników otrzymał zaszczytny tytuł Fellow IEEE.

 9  Wydział każdego roku realizuje wiele projektów na zlecenie firm krajowych i zagranicznych oraz 
programów międzynarodowych m.in. FP7, Tempus, COST, Norweski Mechanizm Finansowy, Eureka, 
Artemis, HORYZONT 2020, projektów celowych, programów krajowych m.in. PBS, INNOTECH, 
projektów w ramach Funduszy Europejskich.

 9 Status ośrodka badawczego CUDA przyznany w 2012 roku przez firmę NIVIDIA  Centrum Rozwoju 
Elektrodynamiki Obliczeniowej działającego w ramach Centrum Doskonałości WiComm.



Współpraca z biznesem

 9 Bliska współpraca  z przedsiębiorstwami i z organizacjami zrzeszającymi pracodawców sprawia, 
że nasza oferta kształcenia wzmacnia samodzielność i innowacyjność studenta, dobrze  
go przygotowując do pracy w branży informatycznej.

 9 Już w czasie studiów studenci mają kontakt z szeregiem firm współpracujących z Wydziałem 
ETI.  Dotyczy to zarówno praktyk, jak i projektów grupowych czy prac dyplomowych. Dzięki takiej 
formie współpracy studenci są przygotowani do pracy w warunkach przemysłowych i rozwijają 
umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów na drodze pracy zespołowej.

 9 W ramach współpracy z otoczeniem przemysłowym Wydział zainicjował powstanie Pomorskiego 
Klastra ICT - Interizon, który gromadzi blisko 150 podmiotów z Pomorza z branży szeroko 
rozumianych technologii informacyjnych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Od początku 
powstania Wydział ETI pełnił rolę Administratora Klastra. W roku 2013 powołano fundację 
Interizon, która obecnie realizuje zadania na rzecz rozwoju Klastra. W 2015 roku Klastrowi 
INTERIZON nadano status Krajowego Klastra Kluczowego, w ramach konkursu organizowanego 
przez Ministerstwo Gospodarki RP.

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Technologie Kosmiczne i Satelitarne 
(TKiS) to nowy międzyuczelniany kierunek 
studiów II stopnia, uruchamiany w ramach 
współpracy trzech trójmiejskich uczelni: 
Politechniki Gdańskiej (Wydziały: Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny), 
Akademii Morskiej w Gdyni (Wydział Elektryczny, 
specjalność: Morskie systemy satelitarne  
i kosmiczne) oraz Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji  

Morskich, specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa). Wydział 
ETI prowadzi kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności Technologie informacyjne  
i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, a Wydział Mechaniczny na specjalności 
Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej.

Nowy kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku  
z tym otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pt. „Dostosowanie kierunku studiów  
II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja  
programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora  
inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział  
w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem 
gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt 
grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej 
przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych 
pracodawców.



W wyniku dynamizującego się rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji  
na poziomie międzynarodowym, powstaje w regionie coraz więcej podmiotów działających  
w sektorze kosmicznym. Pomorze ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu  
Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-
satelitarnego, m. in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, 
Space Forest, SiGarden. Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw 
wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie,  
jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym  
z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, 
teledetekcyjnych i innych.

Program kierunku TKiS będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak  
np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji 
satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii 
bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania 
zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

Zaawansowana analiza danych

"Zaawansowana analiza danych" to nowa specjalność uzupełniająca oferowana dla studentów  
II stopnia. W ramach specjalności rozwijana jest wiedza w zakresie nowoczesnych metod 
przetwarzania, składowania i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych  
wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty 
są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data  
w przystępnej formie warsztatowej. Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu  
w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.

Absolwent specjalności uzupełniającej „Zaawansowana analiza danych” jest informatykiem 
posiadającym umiejętności związane z projektowaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych 
usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb 
podejmowania decyzji biznesowych.



Wysoka jakość kształcenia*

 9 Atrakcyjna oferta edukacyjna w zakresie elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki, 
informatyki oraz inżynierii biomedycznej, przyciągająca najzdolniejszą młodzież z regionu trzech 
województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 9 Studenci Wydziału zwyciężają w wielu prestiżowych konkursach technologicznych na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. Zdobyli dwukrotnie drugie miejsce w finałach światowych Imagine 
Cup (w kategorii Windows Phone oraz Windows Phone Challenge). Studenci z Wydziału ETI  
w problemie techniczno-teatralnym zdobyli Mistrzostwo Świata w konkursie Odyseja Umysłów, 
wcześniej zdobywając tytuł Mistrzów Polski w problemie 2.  Inna z drużyn w finale ogólnopolskim 
Odysei Umysłów zdobyła dwie nagrody: nagrodę Ranatra Fusca i III miejsce w problemie 4.

 9 Absolwenci Wydziału pracują w największych firmach z branży ICT, a wielu z nich  wchodzi w skład 
ścisłej kadry zarządzającej. Są także założycielami znanych na całym świecie firm. Zaledwie dwa 
znaczące przykłady to: Young Digital Planet, która jest światowym liderem w dziedzinie cyfrowych 
treści edukacyjnych oraz IVO Software (obecnie własność Amazon.com), która opracowała 
syntezator mowy "Ivona". Duża liczba absolwentów Wydziału osiąga znaczące sukcesy zawodowe 
za granicą. Najbardziej znanym przykładem jest Tomasz Imieliński, najczęściej na świecie cytowany 
polski informatyk, obecnie zamieszkały w USA.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - największe w Polsce 
Północnej centrum kultury technologii informacyjnych, elektronicznych  
i telekomunikacyjnych.

Zapraszamy do współpracy! 

www.eti.pg.edu.pl

 * Politechnika Gdańska zajęła 6. pozycję wśród uczelni cenionych przez pracodawców w rankingu „Wprost”. W podziale 
na  kierunki, z dziedziny Informatyka i Telekomunikacja PG zajęła 6. miejsce, a z dziedziny Elektronika 7. miejsce w 
rankingu.



DNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ NA WETI PG 
8 - 9 MAJA 2017

Nadchodzi nowa era dla przemysłu morskiego. Era 

inteligentnych statków oraz autonomicznych flot. Ten milowy 

krok w technologii wymusi przyspieszony rozwój wielu gałęzi 

branży elektroniki morskiej, m.in. protokołów komunikacji, 

niezawodnej i bezpiecznej łączności, zintegrowanej nawigacji, 

przemysłowego „Internetu Rzeczy” (I2oT), systemów wielo-

agentowych (MAS) oraz monitorowania przybrzeżnego czy 

zintegrowanego zarządzania flotą.

CZYM J EST MARELDAYS?

ORGAN IZATORZY, PARTN ERZY I M EDIA

KONTAKT ORGANIZATOR
Piotr Cywiński – v-ce przewodniczący MARELDAYS 2017
tel. kom: +48 504 225 024
e-mail: biuro@mareldays.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk

MARELDAYS to konferencja popularyzująca 
tematy elektroniki morskiej wśród 
specjalistów z branży oraz wśród studentów 
zainteresowanych tematyką. 

Wysłuchać będzie można wykładów 
prowadzonych przez przedstawicieli branży 
elektroniki morskiej z Polski, Anglii i Francji. 

Kilka wykładów poprowadzą pracownicy PG, 
zaangażowani w tematykę elektroniki
i automatyki morskiej

Podczas MARELDAYS przewidziane są wykłady 
oraz panele dyskusyjne, podczas których będzie 
można porozmawiać ze specjalistami oraz 
nawiązać kontakty przyszłymi pracodawcami. 

DNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ NA WETI PG 
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Oferujemy:
• Konkurencyjne wynagrodzenie
• Udział w prestiżowych międzynarodowych projektach
• Elastyczny czas pracy
• Prywatną opiekę medyczną
• Kartę lunchową
• Kartę Multisport/Holiday

Sprawdź nasze oferty na: 
www.intel.pl/intel-poland
lub wyślij swoje CV na: 
grp_rekrutacja@intel.com

Copyright ©
 2017 Intel Corporation. W

szelkie praw
a zastrzeżone. Intel oraz logo Intel są znakam

i tow
arow

ym
i firm

y Intel Corporation w
 Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

2016_Q3_ulotka A5_198_request.indd   2 19.12.2016   10:22:41
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Sposób rekrutacji:

Pierwszym etapem rekrutacji jest kilkuminutowa 
rozmowa telefoniczna, podczas której zbieramy 
podstawowe informacje o kandydacie. 
Następnym etapem jest rozmowa rekrutacyjna 
z liderem zespołu, do którego prowadzimy 
rekrutację. Informację zwrotną kandydat 
otrzymuje telefonicznie bądź mailowo 
maksymalnie w terminie 2 tygodni od spotkania. 

Dodatkowe informacje:

Każdy pracownik Nordea otrzymuje pakiet 
świadczeń socjalnych, w ramach którego może 
wybrać usługi, z których chce skorzystać. Należą 
do nich: karta sportowa, prywatna opieka 
medyczna, karta lunchowa, vouchery na paliwo, 
karty prezentowe. Ponadto zapewniamy także 
udział w premiowym systemie płac Nordea, 
dofi nansowanie do wczasów, świąt oraz 
dofi nansowanie do szkieł korekcyjnych lub 
okularów.

Poszukiwani specjaliści w Trójmieście: 

    IT Developer

    Java Developer

    IT Operation Specialist

    IT Analyst

    Teradata Application DBAs

    Data Warehouse Developer

    MDM Developer

Profi l działalności fi rmy:

Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce wchodzi 
w skład Grupy Nordea, największej 
skandynawskiej instytucji fi nansowej. 
W skład polskiego oddziału wchodzi centrum 
operacyjne w Łodzi oraz Pion IT w Trójmieście 
zajmujący się kompleksowym wsparciem 
informatycznym, rozwojem oraz utrzymaniem 
platform i systemów informatycznych na rzecz 
skandynawskich jednostek banku Nordea. 

Pion IT na co dzień realizuje projekty w Polsce 
i za granicą. Dzięki temu klienci banków 
z logo Nordea w różnych krajach mogą 
bezpiecznie korzystać z nowoczesnych usług 
fi nansowych i realizować swoje marzenia. 
Nordea Bank AB Oddział w Polsce planuje 
dalszy wzrost zatrudnienia w obszarze IT. 
Wśród poszukiwanych kandydatów są zarówno 
absolwenci studiów wyższych, jak i eksperci 
o ugruntowanej wiedzy.
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 8 - 9 MAJA  STOISKO 3SOLDEVELO



Flex jest wiodącą firmą projektującą oraz wytwarzającą
inteligentne produkty dla klientów działających w nowoczesnym
i zintegrowanym świecie. Zatrudniamy ponad 200 000
pracowników w 30 krajach oraz kierujemy się misją budowania 
bardziej inteligentnego świata. Flex dostarcza innowacyjne usługi
w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, gospodarki
materiałowej oraz logistyki. Wspiera firmy różnej wielkości z wielu 
branż i rynków końcowych. Flex posiada dwa oddziały w Polsce –
w Tczewie oraz w Łodzi.

Poszukujemy pracowników ze znajomością języka angielskiego 
do działów: inżynieryjnego (mechanika, elektronika, automatyka, 
robotyka i pokrewne), utrzymania ruchu, logistyki, transportu, cła, 
jakości, Lean, Program Management, marketingu, IT, HR, BHP.
Oferujemy również płatne praktyki i staże.

Osoby zainteresowane pracą mogą przesyłać
swoje aplikacje przez cały rok na adres
aleksandra.przygocka@flex.com
tel. 58 777 71 71

Aktualne oferty pracy: www.flex.com/careers

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/flexpl
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Oferujemy pracę w  dynamicznie 
rozwijającej się organizacji. Mamy do 
zaoferowania wiele różnorodnych 
stanowisk pracy. Poszukujemy 
analityków, projektantów, programistów, 
testerów i wdrożeniowców, a także 
handlowców, szkoleniowców i wielu 
innych specjalistów. Realizujemy 
ciekawe i ambitne projekty 
informatyczne dla przedsiębiorstw oraz 
instytucji administracji samorządowej.

Nasz zespół to ludzie z pasją, którzy 
wspólnie pracują nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Tworzą go osoby 
zarówno z bogatym doświadczeniem, jak 
i dopiero zaczynające swoją przygodę na 
rynku pracy. Programistom oferujemy 
dostęp do najnowszych technologii 
z obszaru IT, udział w interesujących 
projektach informatycznych, które 
wzbogacają doświadczenie i rozwijają 
kompetencje.

Jeśli jesteś studentem ostatnich 
lat studiów informatycznych lub 
pokrewnych, interesujesz się 
programowaniem, chcesz poznać 
charakter przyszłej pracy i zdobyć 
doświadczenie w gronie najlepszych 
fachowców oraz jesteś gotowy na 
co najmniej 3 miesięczną płatną 
współpracę, prześlij swoje CV na adres: 

praca@assecods.pl

Właściwi ludzie na właściwych 

stanowiskach!

Programujesz w java, net lub innym 

języku? Czekamy na Ciebie!  

Jesteś studentem ostatnich lat 

studiów informatycznych?  

Dlaczego ADS? Praca dla programistów! Staże studenckie w ADS!

Asseco Data Systems S.A. 

Produkujemy i rozwijamy oprogramowanie, m.in. dla sektora 

leasingowego oraz samorządów, dostarczamy produkty i usługi, bazujące 

na oprogramowaniu własnym oraz fi rm trzecich, a także rozwiązania 

infrastruktury teleinformatycznej. 

Oferujemy usługi centrów danych, szkolenia i systemy zarządzania 

kapitałem ludzkim. Specjalizujemy się w usługach zaufania, bezpieczeństwie 

danych oraz w obsłudze korespondencji masowej. 

Co oferujemy?

Możliwość dalszego rozwijania się poprzez szkolenia, udział w ciekawych projektach, w tym międzynarodowych oraz 

współpracę z ekspertami i coachami. Poważnie podchodzimy do  wynagrodzeń oraz elastyczności w relacjach, która 

pomaga budować dobre, trwałe relacje zawodowe i osiągać lepsze efekty.

Jako Spółka koncentrujemy się na obsłudze 

przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

Zatrudniamy już ponad tysiąc ekspertów 

w różnych dziedzinach, posiadamy 19 biur 

Polsce i dalej się rozwijamy nieustannie 

poszukując nowych ekspertów oraz młodych 

ludzi, którzy właśnie zaczynają swoją pracę 

zawodową w branży IT.
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SYLVA Sp. z o.o. od ponad 20 lat działa na rynku 
drzewnym,  stanowi  ona  integralną część francuskiego 
koncernu PiveteauBois, który zajmuje się 
przetwórstwem drewna już od 65 lat. Jesteśmy fi rmą 
rodzinną, wyznającą wartości tradycyjne i szanującą 
naturę, dlatego produkujemy zachowując równowagę 
pomiędzy ilością a jakością, dbając jednocześnie 
ochronę i rozwój lasów. Znamy możliwości przetwórcze 
drewna i umiemy sprostać wymaganiom konstrukcji 
zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Całą swoją wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie angażujemy w tworzenie nowych, 
oszczędnych technologii, które wspomagają lepsze 
zagospodarowanie surowca drzewnego. Od początku 
swojej działalności stawiamy  na rozwój i ciągłe 
doskonalenie procesów produkcyjnych tak, aby nasze 
produkty coraz lepiej zaspakajały rosnące potrzeby 
klientów i wymagania jakościowe i środowiskowe.

Drewno jest jedyną materią odnawialną, która 
w fazie przetwarzania eliminuje zanieczyszczenie. Tym 
samym, drewno chroni nasze otoczenie i staje się 

materiałem trzeciego tysiąclecia. Stosując nowoczesne 
metody obróbki drewna jesteśmy w stanie projektować 
niepowtarzalne konstrukcje budowlane i ogrodowe. 
Nasz asortyment sprzedajemy przede wszystkim 
na rynek europejski , dostarczamy także produkty 
do Japonii i Afryki. 

SYLVA Sp. z o.o. posiada dwa zakłady produkcyjne 
jeden we Wielu, drugi w miejscowości Lubnia. 
Zatrudniamy ponad 250 pracowników. Dbamy 
o naszych pracowników, wspierając ich na wszystkich 
etapach kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

Nasz park maszynowy jest coraz bardziej 
unowocześniony, posiadamy nowoczesne 
linie produkcyjne, jesteśmy w trakcie budowy 
jednej z najnowocześniejszych w Europie linii 
do sortowania drewna. Nasz plan inwestycyjny 
zakłada zautomatyzowanie jak największego obszaru 
produkcji, w czym ma nam pomóc  wykwalifi kowany 
i profesjonalny personel. 
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tel. 58 687 38 26
SYLVA Sp. z o.o. 

ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele
www.sylvadrewno.com
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Europejski lider w produkcji podzespołów elektronicznych, 
głównie dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej, 
zatrudniający ponad 3000 profesjonalistów w Polsce, 
we Francji, w Niemczech i Tunezji.  

Zatrudniamy najlepszych i pracujemy dla najlepszych !!!

Praca Poszukujemy absolwentów i studentów kierunków technicznych, 
m. in.: elektronika, elektrotechnika, robotyka, automatyka, mechanika

Praktyki 
i staże

    studenci / studentki co najmniej II roku studiów,
    minimum 4 tygodnie, 
    zakwaterowanie dla osób spoza Kwidzyna.

Gwarantujemy:     elastyczny czas pracy,
    pakiet relokacyjny na 3 lata,
    masaż w pracy,
    inicjatywy promujące aktywny tryb życia,
    realizację projektów dla światowych liderów w branży 

motoryzacyjnej,
    bezpłatne kursy języka angielskiego,
    kameralną i przyjazną atmosferę, gdzie mówimy sobie na “Ty”.

LACROIX ELECTRONICS Sp. z o.o.    ul. Lotnicza 2    82-500 Kwidzyn

rekrutacja@lacroix-electronics.com

HELTHCAREINDUSTRIALAUTOMOTIVE CIVIL AVIONICS 
& DEFENSE

HOME & BUILDING 
AUTOMATION

E c c
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PLANY REKRUTACYJNE

Wszystkie aktualne oferty pracy oraz aktualne oferty staży 

i praktyk dostępne są na naszej stronie w Zakładce Kariera: 

http://www.mostostal.waw.pl/kariera/oferty-pracy

Kontakt w sprawie rekrutacji: j.wlazlo@mostostal.waw.pl

www.mostostal.waw.pl 

Adres: ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa

Siedziby biur: Warszawa, Poznań, Sopot, Kraków oraz aktualne budowy 
na terenie całej Polski

PRAKTYKI, STAŻE

Inwestujemy w młode talenty, zapewniając studentom 

możliwość odbycia Praktyk Studenckich (trwają od 4 do 

12 tygodni) oraz płatnych Staży w Działach Ofertowania 

(odbywają się one również w trakcie roku akademickiego).

PRACA STAŁA

Oferujemy pracę absolwentom kierunków 

technicznych takich jak – budownictwo, inżynieria 

środowiska, elektrotechnika. 

Mostostal Warszawa S.A. jest fi rmą budowlaną o ponad 70-letniej tradycji na polskim rynku. 
Nasza historia sięga 1945 roku i rozpoczyna się odbudową mostu im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Warszawie. Obecnie realizujemy różnorodne projekty z zakresu budownictwa ogólnego, 
przemysłowego, ekologicznego, energetycznego, drogowego i infrastrukturalnego. Wykonujemy duże 
i prestiżowe projekty budowlane, pełniąc funkcję generalnego wykonawcy, obsługując partnerów 
krajowych i zagranicznych. Mamy  silne wsparcie zagranicznego akcjonariusza - od 1999 roku naszym 
strategicznym partnerem jest Grupa Acciona – hiszpański potentat na światowym rynku budowlanym, 
zatrudniający ponad 30 000 pracowników w ponad 30 krajach na świecie.
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GDAŃSKI URZĄD PRACY



Jesteśmy dostawcą usług IT dla Biznesu. 
Prowadzimy działalność obejmującą usługi 
przechowywania i przetwarzania danych, Call 
Center, usługi specjalizowane dla podmiotów 
branży fi nansowej oraz szeroki zakres 
usług wspierających działalność biznesową 
naszych Klientów. Prowadzimy również 
obsługę serwisową systemów pracujących dla 
poszczególnych Klientów.

WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA
Wytwarzamy dedykowane oprogramowanie wspomagające procesy Klienta oraz 
dostarczamy produkty zgodne z przedstawionymi oczekiwaniami w zaplanowanym czasie 
i na wspólnie ustalonych zasadach realizacji i rozliczeń w projekcie. W zależności od potrzeb 
Klienta oferujemy również usługę analizy wymagań na poziomie wizji systemu, analizy 
wstępnej i analizy szczegółowej.

CENTRUM OBSŁUGI KART I TERMINALI - COKiT
Oferujemy szerokie możliwości dostarczania usług i nowoczesnych rozwiązań dla banków 
i instytucji fi nansowych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje wydawnictwo 
i obsługę kart, zarządzanie bankomatami, terminalami płatniczymi oraz przetwarzanie, 
autoryzacje i rozliczanie transakcji e-commerce, m-commerce, POS oraz bankomatowych.

USŁUGI IT
Dostarczamy usługi outsourcingu IT, a także świadczymy kompleksowe usługi z zakresu 
opracowania architektury, wdrożenia oraz utrzymania rozwiązań ICT. Nasi wysoko 
wykwalifi kowani specjaliści realizują projekty infrastrukturalne dla fi rm z różnych branż. 
Każda nasza usługa jest dopasowana do potrzeb naszych Klientów.

CALL CENTER
Zapewniamy wielokanałową i profesjonalną obsługę z zakresu komunikacji z Klientem. 
Doświadczenie oraz śledzenie najnowszych trendów dają gwarancję najwyższej jakości, 
a relacyjny charakter rozmów zapewnia satysfakcję Klientów.
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kadry@radmor.com.pl tel. 58/76 55 546

RADMOR S.A., wchodzący w skład 
największej prywatnej grupy kapitałowej 
w polskim przemyśle obronnym WB Group, 
jest producentem i dostawcą nowoczesnych 
środków łączności radiowej dla wojska 
i służb cywilnych. Firma prowadzi działalność na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 
produkuje radiostacje wojskowe oraz dostarcza 
radiotelefony cywilne.

 

Proponujemy nowe rozwiązania, odpowiadające 
założeniom koncepcji „żołnierza XXI wieku”. 
W Radmorze opracowano rodzinę polskich 
radiostacji programowalnych (SDR) COMP@N. 
Na wspólnej platf ormie hardwarowej można 
zaimplementować waveformy umożliwiające 
integrację z sieciami IP, jednoczesną transmisję 
głosu i danych. 

Radmor uczestniczy w europejskich programach 
badawczych. Między innymi bierzemy udział 
w europejskim programie ESSOR (European 
Secure Soft ware defi ned Radio) mającym za 
zadanie opracowanie standardu europejskiego 

radia programowalnego, umożliwiającego 
współpracę systemów łączności wojsk różnych 
państw UE.

Poszukujemy absolwentów uczelni 
o kierunkach: elektronika, informatyka 
i telekomunikacja.

Na chętnych czekają stanowiska analityków 
systemowych, programistów i testerów 
oprogramowania. Szczegóły znaleźć można na 
naszej stronie www.radmor.com w zakładce 
PRACA.

Oferujemy:

  dostęp do najnowszych technologii, udział 
w ich rozwoju i standaryzacji

  udział w zaawansowanych technologicznie 
projektach, także międzynarodowych 

  pracę w młodym zespole, z wysokiej klasy 
specjalistami

  elastyczny czas pracy, dofi nansowanie do 
nauki, pakiety socjalne i medyczne 
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O nas
Firma Misys dostarcza oprogramowanie dla sektora 

fi nansowego. W szerokiej gamie naszych produktów 

znajdują się rozwiązania bankowe, skarbowe, handlowe 

oraz takie, które zarządzają ryzykiem w transakcjach 

fi nansowych.

Misys to ponad 5000 pracowników globalnie 

zlokalizowanych w 66 biurach na całym świecie, mi.in: 

Gdynia, Paryż, Londyn, Frankfurt, Dublin, Moskwa, Nowy 

Jork, Dubaj, Pekin. 

Misys to 1800 klientów w 120 krajach.

Oddział w Gdyni istnieje od 2012 roku (wcześniej byliśmy 

częścią Thomson Reuters). 

Aktualnie zatrudniamy ponad 180 pracowników 

i planujemy w ciągu najbliższych miesięcy zatrudnić 

kolejne osoby. 

Co nas wyróżnia
Lubimy spędzać ze sobą czas. Do pracy jeździmy 

rowerami, po pracy gramy razem w siatkówkę albo 

piłkę nożną. Wspólnie pomagamy innym poprzez akcje 

Charity...gotujemy, pieczemy zawsze mając na uwadze 

szczytny cel. W środy przyjeżdzają do nas owoce. 

Join US! 
www.misys.com/careers

Kogo szukamy
Associate Java Developer (FusionRisk)

Associate Technical/ Functi onal QA 

Associate Business Analyst (FusionCapital Kondor)

W ciągu całego roku szukamy również
Internship in Java or C++ Development Team (Fusion Risk)

Internship in Java or C++ Development Team (FusionCapital Kondor)

Intern Technical Quality Engineer (FusionRisk)

Intern Technical QA Team/Intern Functi onal QA Team

Intern QA UXP

Intern DevOps

Intern Business Analyst
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 Wszystkie aktualne oferty pracy znajdziesz na stronie 
www.internet.polskapress.pl 

Zapraszamy do naszego stoiska, tam udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Serwisy internetowe Polska Press Grupy posiadają ponad 15 milionów realnych użytkowników 
z ponad 50% zasięgiem w polskim internecie. W portf olio serwisów znajduje się kilkadziesiąt 
tytułów; m.in. gratka.pl, polskati mes.pl, naszemiasto.pl, telemagazyn.pl, gol24.pl, 
motofakty.pl. Środowisko, na którym pracujemy liczy 50 mln linii kodu. Pracujemy zwinnie. 
W 2016 roku średnio co pół godziny wdrażaliśmy zmianę w naszym środowisku produkcyjnym. 
Zapraszamy Cię do 110-osobowego zespołu Polska Press Internet w Gdańsku.

Polska Press Grupa
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DYNATRACE
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We make modern life possible 

We make the world a better 
            place to live

O UTC Fire & Security
Jesteśmy częścią United Technologies (UTC), 
światowego lidera technologicznych rozwiązań dla 
przemysłu lotniczego i automatyki budynku . UTC 
na świecie zatrudnia ponad 200 000 osób w blisko 
70 krajach. 
Jesteśmy wiodącym dostawcą systemów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i rozwiązań 
elektronicznych, które chronią ludzi, własność oraz 
mienie na całym świecie.
Swój sukces opieramy na kreatywności, ciągłym 
doskonaleniu produktów, ich niezawodności oraz 
na pracownikach z pasją wykonujących swoją 
pracę.
Centrum technologiczne R&D w Gdańsku należy do 
biznesu, który dostarcza zaawansowane technologie 
związane z wyposażeniem inteligentnego budynku 
oferując systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
przeciwwłamaniowych, kontroli dostępu 
i monitoringu video.

UTC w Polsce
W Polsce historia Centrum Technologicznego 
(R&D) rozpoczęła się w 1997 roku 
od pięcioosobowego zespołu 
inżynierskiego. Stanowiło 
ono wówczas część 

biura handlowego fi rmy Aritech. Zatrudniamy ponad 
200 osób, a w ciągu najbliższych miesięcy mamy 
w planach zwiększenie zatrudnienia.
W Polsce zlokalizowany jest także Dział Wsparcia 
Technicznego dla regionu EMEA, który pełni rolę 
pomocy technicznej dla partnerów biznesowych 
i inżynierów UTC oraz prowadzi szkolenia 
produktowe w różnych lokalizacjach.
Obecnie Centrum technologiczne w Gdańsku należy 
do biznesu CCS – Climate Controls and Security, który 
dostarcza zaawansowane technologie związane 
z wyposażeniem inteligentnego budynku: systemy 
klimatyzacji (Carrier) oraz  systemy zabezpieczeń:

  przeciwpożarowych (fi re detecti on)
  przeciwwłamaniowych (intrusion)
  kontroli dostępu (access control)
  monitoringu video (video surveillance)
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 8 MAJA STOISKO 30YAMEO SP. Z O.O.
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Pomorski Klub Biznesu to organizacja 
przedsiębiorców (osób i fi rm), promująca 
działalność swoich członków, popierająca 
przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, 
jak również prezentująca opinie członków 
Klubu na forum publicznym, kształtując 
zasady etyki „dobrego przedsiębiorcy”. 
Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte 
działania lobbingowe na rzecz Pomorza. 
Realizując swoje cele Klub współpracuje 
z innymi organizacjami: państwowymi, 
społecznymi, prywatnymi i wybitnymi 
osobistościami, z kraju i zagranicy, aby 
wzbogacić doświadczenia swoich członków 
i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych 
zadań Klubu.
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Corelonis

Główna działalnością fi rmy jest kompleksowe zabezpieczenie procesu 
inwestycyjnego w transport pionowy począwszy od doradztwa 
inżynieryjno – technicznego, zaprojektowania i zbudowania optymalnego 
rozwiązania dla transportu pionowego (tzw. lift planu) dla inwestycji, 
kompleksowe zabezpieczenie jednostek sprzętowych (żurawie wieżowe, 

żurawie hydrauliczne, windy budowlane) oraz zapewnienie wykfalifi kowanej obsługi i serwisu przez cały 
okres trwania inwestycji.

Kluczem, a jednocześnie ideą naszej pracy jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klienta poprzez 
zapewnienie wszystkich dostępnych, najnowocześniejszych i optymalnych rozwiązań gwarantujących 
Klientowi realizację założonych celów i wyników.

Grupa Finansowa ECF

ECF został utworzony z myślą o świadczeniu usług wielu banków 
w jednym miejscu na jak najwyższym poziomie obsługi klienta oraz przy 
zachowaniu wysokich standardów sprzedaży i wiedzy produktowej, 
dzięki której każdy z naszych klientów może czuć się obsługiwany 
w sposób profesjonalny i wyjątkowy. 

Dziś zatrudniamy ponad 40 pracowników, pracując w oparciu o zasady work-life-balance. W naszej 
fi rmie znajdziemy pasjonatów różnych dziedzin życiowych od sportowców uwielbiających bieganie, 
crossfi t, czy jazdę na rowerze, po pasjonatów wina, czy off  roadów. Ta różnorodność sprawia iż nasza 
fi rma to ciekawi ludzie, ciekawe środowisko, które dąży do rozwoju osobistego przy czym pamiętamy 
o swoich pasjach i wartościach..

Sylwia Romańska – Life & Business Coach

Nazywam się Sylwia Romańska. Najczęściej moimi klientami są fi rmy, 
które chciałyby wprowadzić zmiany w obszarze sprzedaży i zarządzania 
sprzedażą,ponieważ wyzwaniem dla Nich jest:
1) pozyskiwanie klientów,
2) realizowanie planów sprzedażowych,
3) efektywna praca zespołów handlowych.

Buduję silny obszar sprzedaży dla biznesu.

W obszarze pracy indywidualnej, moimi klientami są osoby, które chciałyby wprowadzić zmiany 
co do kierunku i jakości swojego życia, gdyż wyzwaniem dla Nich jest:
1) określenie swoich talentów i ścieżki życiowej,
2) akceptowanie emocji i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
3) zwiększanie swojego dobrostanu życiowego..
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Powel AS

Powel is a leading supplier of software solutions to the  energy, public and contrac
ting sectors. Founded in 1996 in Trondheim, Norway, Powel now has offices in seven 
 countries and develops businesscritical solutions for an  international market.

Innovation is in our blood

We create tomorrow's solutions 
today and our goal is to create 
welldesigned, efficient, intuitive 
and smart solutions that boost 
our clients' work processes.

Work for Powel

Powel has a Nordic working 
culture with extensive possibi
lities to influence directions and 
 priorities  we are a fast growing 
organisation, but NOT a corpora
tion!

Design thinking and agile 
methodologies

Our solutions are based on the 
customer's needs and are devel
oped through cocreation. De
sign thinking and agile methodol
ogies are also applied.

Powel's Gdansk office opened in 2014 and is today located in the C200 Office Building. The office has 
grown substantially since opening and is today Powel's dedicated office for software development. We 
are always interested in hearing from passionate and innovative people who want to work with us and 
we particularly encourage women to apply. 

Unique IT competence, comprehensive 
 industry knowledge and cocreation met
hods and strategies shape our solutions, 
which are developed in close col laboration 
with our customers. We also cooperate 
closely with institutions and research or
ganisations, and have strong technological 
partnerships.
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O FIRMIE

Elhurt działa na rynku elektronicznym od 1990 roku. 
Nasza fi rma jest jednym z najważniejszych polskich 
dystrybutorów komponentów elektronicznych 
i automatyki na rynku polskim, od 2000 roku rozwija 
usługi EMS, a od 2010 projektowanie urządzeń 
elektronicznych.

Elhurt Sp. z o.o., ul. Galaktyczna 35A, 80-299 Gdańsk

tel. 58 554 08 00, elhurt@elhurt.com.pl, www.elhurt.com.pl, www.elhurt.com

Oferujemy usługi i produkty dostosowane do potrzeb 
klientów, zapewniając wysoką jakość, terminowość 
dostaw oraz atrakcyjne ceny. Współpracujemy 
na stałe z ponad 300 fi rmami produkcyjnymi 
oraz zaopatrujemy około 150 sklepów branżowych. 
Zrealizowaliśmy ponad 400 różnych projektów 
produkcyjnych. Współpracujemy z ponad 
70 światowymi dostawcami renomowanych 
produktów. Nieustannie poszerzamy ofertę 
o nowych dostawców i nowe produkty. Zapewniamy 
profesjonalne wsparcie techniczne ze strony 
inżynierów aplikacyjnych, będących specjalistami 
w swoich grupach produktów. Ich wiedza, doświadczenie 
oraz znajomość nowości technicznych umożliwiają 
wsparcie klientów w budowie innowacyjnych 
urządzeń. 
Działamy w oparciu o system zarządzania jakością ISO 
9001:2008 oraz system zarządzania środowiskowego 
ISO 14001:2005.

DYSTRYBUCJA

  pełny asortyment elementów elektronicznych 
i automatyki
  ponad 11 000 pozycji w ofercie magazynowej
  ponad 1 mln produktów online
  współpraca z ponad 70 dostawcami
  wysokiej klasy obwody drukowane z certyfi katami 
UL 
  pomoc przy nabyciu komponentów wycofanych 
z użytku, nieprodukowanych
  oraz elementów trudnych do zdobycia na rynku
  kompetentne doradztwo inżynierów aplikacyjnych
  dla klientów bezpłatne próbki i katalogi 
producentów, udział w szkoleniach, seminariach 
i konferencjach

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

  współpraca technologiczna na etapie wdrażania 
projektów
  pełna kompletacja elementów elektronicznych 
i mechanicznych
 montaż modułów SMT i THT (selektywnie, fala) 
zgodny z IPC-A-610E
  kontrola, testowanie (strukturalne i funkcjonalne, 
AOI 3D, X-RAY, ICT, uruchamianie modułów)
  przygotowanie wiązek kablowych
 montaż końcowy
  wykonywanie nadruku i naklejanie etykiet
  pakowanie przemysłowe i indywidualne
 magazynowanie i logistyka

PROJEKTOWANIE

  projektowanie i budowanie testerów do projektów 
klientów
  dostarczanie sugestii na temat ulepszania konstrukcji
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Dostarczamy kompleksowe rozwiązania związane z 
projektowaniem systemów sterowania oraz uruchamianiem 
obiektów przemysłowych. Realizujemy projekty na całym 
świecie, pracując dla największych marek motoryzacyjnych 
na świecie. Obecnie zatrudniamy ponad  i stale 220 osób
rośniemy w siłę. Posiadamy oddziały w Polsce oraz USA. 

Do naszego oddziału w GDYNI poszukujemy obecnie 
zaangażowanych, dyspozycyjnych osób z doświadczeniem, 
a także studentów ostatnich semestrów kierunków 
związanych z automatyką przemysłową. Dołącz do nas!  

OFERTY PRACY:
Wszystkie dostępne oferty pracy na znajdują się na:

www.propoint.pl/praca
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Madkom SA to spółka, która działa w obszarze 
oprogramowania dla samorządów oraz 
służb publicznych od 2005 r. Nasze systemy 
optymalizują pracę urzędów w zakresie 
obiegu dokumentów, zarządzania budżetem 
oraz systemami dostępu do usług publicznych.

Oferujemy naszym pracownikom:

kariera.madkom.pl

Imprezy integracyjne

I wiele innych, zobacz jak się u nas pracuje

Praca jest ważna, ale nie zapominamy o zabawie

Dostosowujemy godziny Twojej pracy do Twoich 
możliwości

Zapewniany rozwój kompetencji naszych 
pracownikom poprzez szkolenia

Zapewniamy bezpieczeństwo na życie

Stawiamy na metodyki, które zapewniają wysoką 
jakość realizowanych projektów

Jasny system rozwoju dla każdego pracownika

Zapewniamy moc witamin w każdy poniedziałek

Zarekomenduj do pracy znajomego i zgarnij 
bonus fi nansowy

Elastyczne godziny pracy

Świeże owoce

Program Polecam Najlepszych

Szkolenia wenętrzne i zewnętrzne

Ubezpieczenie na życie

Metodyki zwinne

Ściezka kariery
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IKEA Industry, będąca częścią Inter IKEA, jest największym producentem mebli 
drewanianych na świecie. Firma posiada 40 zakładów w 10 krajach, które zatrudniają 
łącznie około 20 000 pracowników. Każdego roku IKEA Industry produkuje ponad 100 
milionów mebli dla klientów IKEA.
W Polsce w IKEA Industry pracuje ok. 10 500 osób w 16 zakładach produkcyjnych 
w 13 lokalizacjach, w tym: 4 zakładach działających w ramach dywizji Flatline w Lubawie, 
Zbąszyniu, Zbąszynku i Babimoście, 8 zakładach działających w ramach dywizji Solid 
Wood w Goleniowie, Stepnicy, Chociwlu, Resku, Wielbarku, Konstantynowie, Skoczowie 
i Stalowej Woli oraz w zakładzie należącym do Dywizji Boards w Orli.

IKEA Industry w Polsce specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt 
komórkowych i wiórowych.

NASZE PRIORYTETOWE OBSZARY REKRUTACJI TO:

   Inżynieria procesu (technologia obróbki drewna)

   Utrzymanie ruchu (elektryka, mechanika, mechatronika, automatyka)

   Logistyka (zakupy, transport, planowanie produkcji)

   LEAN oraz Jakość (ciągłe doskonalenie, kontrola jakości, zarządzanie jakością)

   mechaniczna obróbka drewna (operowanie maszynami do obróbki drewna)

Tyle osób pracuje
w IKEA Industry w Polsce

IKEA Industry
Lubawa

IKEA Industry Oddział w Lubawie
ul. Borek 3 Lubawa
kontakt:
rekrutacja.lubawa@ikea.com
tel: (89) 645 58 00

W 13 lokalizacjach w Polsce

Kim jesteśmy?
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Great Software Made in Gdańsk
www.spartez.com/careers
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 8 MAJA  STOISKO 42SPRINT
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Agencja Pracy Tymczasowej Toolip HR Sp. z o.o. 
powstała dzięki pasji przyjaciół, w odpowiedzi 
na potrzeby Klientów, związane z kompleksową 
obsługą w obszarze Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi. Nowe wyzwania jakie stają przed 
menedżerami w zakresie rozwoju osobistego 
i wzrostu efektywności personelu zachęciły nas 
do zbudowania szerokiej i elastycznej oferty 
dostosowanej do potrzeb wielu branż oraz 
zróżnicowanych rozwiązań biznesowych

W W W .  T O O L I P . P L

Partnerstwo – podstawą naszego działania jest 

budowanie możliwie najlepszych relacji z naszymi 

Klientami, Pracownikami i Współpracownikami.

Zaangażowanie

Innowacyjność oznacza ciągłe poszukiwanie nowych 

możliwości i rozwiązań. Stawiamy na ciągły i dynamiczny 

rozwój.

Zadowolenie to satysfakcja naszych Klientów 

i Współpracowników. Zadowolenie naszego otoczenie 

jest naszym priorytetem, więc w jego osiągnięcie 

wkładamy 100% sił.

NASZE WARTOŚCI

Nasza Firma skupia swoje działania na rekrutacji 

pracowników na stanowiska tak jak:

  Pracownik produkcji

  Pracownik telefonicznej obsługi klienta

  Pracownik magazynu

  Operator maszyn

  Specjalista ds. IT

  Kierownik magazynu

  Dyrektor Regionalny

REKRUTACJA

KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2017 89

9 MAJA  STOISKO 44AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ TOOLIP HR



KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 201790

 8 - 9 MAJA  STOISKO 45SOLITECH 



www.synopsys.com

Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) provides products 
and services that accelerate innovation in the global 
electronics market. As a leader in electronic design 
automation (EDA) and semiconductor intellectual 
property (IP), Synopsys’ comprehensive, integrated 
portfolio of system-level, IP, implementation, 
verifi cation, manufacturing, optical and fi eld-
programmable gate array (FPGA) solutions help 
address the key challenges designers face, such 
as power and yield management, system-to-silicon 
verifi cation and time-to-results. These technology-
leading solutions help give Synopsys customers 
a competitive edge in quickly bringing the best 
products to market while reducing costs and schedule 
risk.

Synopsys was established in Poland in 2009. Our 
offi  ce in Gdansk now has more than 80 employees 
and is rapidly expanding. This continued growth 
fuels the search for engineers willing to make 
a signifi cant impact to the microelectronics industry. 
Focused on solutions for analog and mixed signal 
CMOS IP design for various interfaces we are driving 
the microelectronic revolution by providing ways 
to integrate more and more functions with less 
power and area. Our engineers are involved 
in cutting-edge design activities including creation and 
modifi cation of industry communication standards. 
If you’re passionate about accelerating innovation join 
the team supporting leading microelectronic 
technology companies around the world. Accelerate 
your career at Synopsys!

APPLY ON 
www.synopsys.com/careers 

tel. +48 58 761 40 00

AVAILABLE JOBS
  A&MS Layout Design Engineer, 

  Analog Design Engineer

5 JOB OPENINGS IN 2017
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Sapiens International Corporation to 
globalny dostawca oprogramowania dla 
branży ubezpieczeń i finansów 

 

 

 

 

 

Praca u nas to: 

 Ciekawe projekty dla globalnych klientów  
 Międzynarodowe środowisko specjalistów, wymiana 

doświadczeń i doskonalenie języka angielskiego 
 Stała umowa o pracę, benefity: opieka medyczna, karta 

Multisport, przyjazny IT dress code 
 

 

 

Rekrutujemy na stanowiska: 

QA Tester| Java Developer| Front End Developer| Implementation Engineer| DevOps  
QA Team Leader | Development Team Leader 

 

 

Poszukiwane technologie: 

JavaEE  JPA/Hibernate  
SQL  Selenium Webdriver  
JBoss/WebLogic/WebSphere 
Oracle/DB2/MSSQL 
 

 

21 biur na świecie 
5 ośrodków R&D 

30 lat 
doświadczenia 

2,500  
specjalistów                         

i ekspertów IT 

Ponad 400 
zadowolonych 

klientów www.sapiens.com 

Dołącz do naszego zespołu w Gdyni i zacznij swoją karierę w IT!                                        
Wyślij swoje CV w języku angielskim na adres: plcareer@sapiens.com 
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PRACA.PL



TRÓJMIASTO.PL



GRATKA.PL






