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POZNAJ MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE 
BLUMENBECKER IPS POLSKA
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MIĘDZYNARODOWA STABILNA FIRMA      10 KRAJÓW          1300 ZAANGAŻWOANYCH PRACOWNIÓW           5 OBSZARÓW DZIAŁANOŚCI
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KIM JESTEŚMY?
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| Wiodący dostawca w obszarze automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej

| 20 lat w Polsce

| Zespół blisko 100 nieprzeciętnie dobrych inżynierów 

| Projekty na całym świecie dla branży automotive i nie tylko

| Własny warsztat szkoleniowo - montażowy

Blumenbecker IPS Polska



GDZIE JESTEŚMY?
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KATOWICE

KRAKÓW

Blumenbecker IPS Polska



Nasz Zespół Realizujemy różnorodne projekty
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PRAKTYKI LETNIE CZY STAŻ?
JUST JOIN US!



PRAKTYKI LETNIE

DZIAŁY

| systemy sterowania (PLC) i systemy wizyjne

| robotyka

| projektowanie elektryczne

OFERUJEMY

| udział w realnych projektach

| indywidualna opieka mentora

| szkolenia techniczne

| elastyczne godziny pracy 

| udział w wyjazdach i wyjściach integracyjnych

| jeśli się sprawdzisz – zaproponujemy Ci pracę

KOGO SZUKAMY

| student ostatnich lat inż. lub mgr

| zainteresowanie dziedziną automatyki, robotyki 
lub informatyki przemysłowej

| podstawy teoretyczne z wybranej dziedziny

| nastawienie na pracę w zespole

| zapał do nauki 

| komunikatywny język angielski

KIEDY

| czerwiec – wrzesień

| rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2016
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ZAINTERESOWANY/A? 
praktyki@blumenbecker.pl

Blumenbecker IPS Polska



PŁATNY STAŻ

DZIAŁY

| systemy sterowania (PLC) i systemy wizyjne

| robotyka

| projektowanie elektryczne

OFERUJEMY

| umowa o pracę

| udział w realnych projektach

| opieka mentora

| szkolenia techniczne

| elastyczne godziny pracy 

| jeśli się sprawdzisz – zaproponujemy Ci pracę

| udział w wyjazdach i wyjściach integracyjnych

KOGO SZUKAMY

| absolwent lub student ostatniego roku mgr / inż.

| zainteresowanie dziedziną automatyki, robotyki lub 
informatyki przemysłowej

| doświadczenie wyniesione w praktyk lub pracy 
w firmie produkcyjnej lub pokrewnej

| aktywność w kołach naukowych – mile widziane 

| wiedza teoretyczna z wybranej dziedziny

| podstawowe umiejętności programowania 

| mobilność

| nastawienie na pracę w Zespole i zapał do nauki

| komunikatywny język angielski

KIEDY

| cały rok
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ZAINTERESOWANY/A? 
praca@blumenbecker.pl

Blumenbecker IPS Polska



ZAGADKA



Pytanie 1
W jakich działach można odbyć praktyki lub staż?

Wymień co najmniej 3



Pytanie 2
Dla jakich marek realizujemy projekty?

Wymień co najmniej 4



PAULINA JAROS 
pjaros@blumenbecker.pl
tel.: 882 102 189

ANNA JURCZENKO
ajurczenko@blumenbecker.pl

Blumenbecker IPS Polska
Ul. Ligocka 103
Katowice

www.blumenbecker-ips.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


