
Profesjonalne wsparcie online 
w poszukiwaniu pracy

Aktualizacje
codziennie setki nowych ofert pracy

Społeczność
                   60 000 użytkowników   

Rozpoznawalność
59%  internautów zna portal Praca.pl 

Użytkownicy
2 miliony użytkowników miesięcznie

Zasięg
30 000 firm

Updates
hundreds of new job offers each day

Community
                           60 000 users 

Recognition
59% of internet users know Praca.pl

Professional online support for job searching

Users
2 million users each month

Reach
30,000 companies



Sponsor złoty

Sponsor srebrny

Brand sponsor

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Cieszymy się, że zdecydowałeś się zrobić dziś to, za co będziesz sobie wdzięczny 
w przyszłości! Witamy na pierwszych Targach Praca.pl. 

Steve Jobs, jeden z największych guru biznesu ostatnich lat, mówił Szukaj tego, co kochasz.  
Chcemy Ci to ułatwić, dlatego zorganizowaliśmy targi pracy, w których bierzesz udział. 
Wiemy, jak ważna jest aktywność i inicjatywna na dzisiejszym rynku pracy 
– Ty już zrobiłeś pierwszy krok. Jesteś tu z nami – wykorzystaj to! 

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk wystawców, czynnego uczestnictwa w prelekcjach 
dotyczących tego, jak radzić sobie na rynku pracy, rozwijać karierę, budować własną markę. 
Do Twojej dyspozycji oddajemy specjalistów i doradców, których zadaniem jest pomóc 
Ci zrealizować plany zawodowe. Zrób profesjonalne zdjęcie do CV, sprawdź jakość swojej aplikacji, 
dowiedz się, jak budować swoją markę jako cenionego specjalisty. 

W katalogu, który trzymasz w ręku, znajdziesz informacje o firmach, które uczestniczą 
w Targach, program wykładów oraz informacje o wolnych wakatach i sposobach aplikacji. 
Potraktuj go jako Twój przewodnik po nowych możliwościach, które chcemy przed Tobą 
otworzyć. Obserwuj, zadawaj pytania, skorzystaj z możliwości bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami najlepszych firm w branży. 

Organizator:

Praca.pl Sp. z o.o.                                                                                                           
ul. Bolesława Prusa 2                                            
00-493 Warszawa                                                                                      
tel.: +48 22 567 16 00 
fax: +48 22 567 16 66       
e-mail: biuro@praca.pl
www.praca.pl

To
Twój 
czas! 

Wykorzystaj go!

Opracowanie graficzne i skład: Praca.pl Sp. z o.o.                                                                                    
Druk: Quad/Graphics Europe

Za treść reklam organizator nie ponosi odpowiedzialności.
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Plan targów

1  Praca.pl
2  IBM
3  STTAS Europe 
4  Accenture
5  Auchan
6 gino rossi
6  SIMPLE CREATIVE PRODUCTS
7  Capgemini 
8  CBRE Corporate Outsourcing
9  H&M
10  Luxoft
11  Operator Gazociągów Przesyłowych  
 GAZ-SYSTEM
12  ArcelorMittal
13  Bisnode
14  Dominium
15  MAKRO Cash and Carry
16  Ruch
17  Chartered Institute of Management   
 Accountants
18  DTZ
19  ZPUE
20  LS Airport Services
21  Krajowy Rejestr Długów
22  MCX Systems
23  Empik School
24  Cyfrowy Polsat
25 GFT Poland
26  Groupon
27  XPLUS
28  Sitel
29  T-Mobile 
30  ING Usługi Finansowe
31  Grupa Eurocash
32  Uniwersytet Warszawski Biuro Karier
33  GEO-KAT
34  Coca-Cola HBC 

35  British American Tobacco (10.03)
35 MicroStrategy (11.03)
36  Trenkwalder
37  Success Masters
38  Aelia
39  METRO SERVICES 
40  Polkomtel
41  Uniapol
42  ARPI Group
43  timework
44  Biuro Promo (Jobman.pl)
45  Open Finance
46  Home Broker
47  UPC
48  McDonald’s 
49  Fleksi Bemannig
50  Aviva
51  Cosinus
52  Medicover 
53  Tax Care (10.03)
53  Idea Bank (11.03)
54  Grupa PZU
55  EF Education
56  Getin Noble Bank
57  Philips
58  Avon
59  Grupa Inditex
60  Beetsma
61  Urząd Dozoru Technicznego
62  Magazyn Akademicki Koncept
63 Studio Moderna
64  TTM Healthcare (10.03)
66 Progress ECO
65  Politechnika Krakowska
67 SIMPLY Market (Elea Polska Sp. z o.o.)
68 Expander Advisors
69 AXA Polska S.A.

Lista wystawców
Bisnode 
Capgemini 
XPLUS 

Johnson & Johnson 
Janssen-Cilag 
Luxoft



Prelekcje
Dzień 1 – 10.03.2015

sala 256 (POZIOM 2)

Paweł Nowacki
Infor Biznes
Pułapki internetowego wizerunku. 

Jak łatwo zaprzepaścić szansę na pracę.

Bartosz Rompała
HR Manager 
XPLUS S.A.
Okiem HR: relacje kandydata z pracodawcą z perspektywy rekrutera, 

z przymrużeniem oka ;-)

Jarosław Kuźniar
dziennikarz radiowy i telewizyjny
Facebook, Twitter – bądź sobą, bądź profesjonalny! O obowiązku 

budowania własnej marki w przestrzeni social media.

Jarosław Głowacki
Starszy Konsultant 
Capgemini Polska Sp. z o.o.
Bazy danych – dlaczego są tak ważne, czyli o co tyle hałasu.

Sabina Stodolak 
Psycholog, trener Assessment Center/  
Development Center
ATS, grywalizacja, testy online, Social Media, hangouty – technologia 

w służbie rekrutacji (czyli czego powinien spodziewać się kandydat 

szukając pracy w najbliższej przyszłości).

Konrad Roziewski
IT & Product Development Director 
Bisnode Polska Sp. z o.o.
SMART DATA - pierwszy warsztat w Polsce - dowiedz się więcej.

10:00 – 11:00

11:20 – 11:50

12:10 – 13:10 

13:30 – 14:00 

14:20 – 15:20  

15:40 – 16:25 

sala 256 (POZIOM 2)
Dzień 2 – 11.03.2015

Paweł Tkaczyk
Prezes agencji brandingowej MIDEA
Jak być Ferrari na rozmowie kwalifikacyjnej?

Monika Olejniczak
CEE HR Director 
Johnson & Johnson 
Medical Devices & Janssen

Adam Linka
Public and Business Affairs 
Manager 
Johnson & Johnson
Medical Devices 

Agata Lankamer – Prasołek
Prawnik
Pułapki rekrutacyjne – o czym powinien wiedzieć kandydat do pracy.

Jakub Bejnarowicz
Country Manager CIMA w Polsce 
(Chartered Institute of Management Accountants)
Jaką drogę wybrać, aby osiągnąć sukces w branży finansowej?

Marek Parzydło 
CEO 
Personal Brand Institute
Twoja marka osobista na rynku pracy.

dr inż Paweł Jarosz 
Politechnika Krakowska
Elektroniczna Platforma Analiza Kompetencji - narzędzie współpracy 

pracodawców ze szkolnictwem wyższym.

10:00 – 11:00

11:20 – 11:50

12:10 – 13:10 

13:30 – 14:15 

14:35 – 15:05  

15:25 – 15:55 

Johnson & Johnson - Twój pracodawca z wyboru.
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Sluchaj tez na
www.radiokolor.pl 

lub za pomoca
aplikacji mobilnej

.





Accounting SSC

Growth
Accounting

Finance
Kaizen

Process

Development

International

Benefits

Team-Work

Languages

www.metro-services.pl
Book Your Future in Accounting!

2015

Już jest
TRANSPORT, LOGISTYKA I SPEDYCJA 

FINANSE, BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA 

BPO I SHARED SERVICES 

DORADZTWO, AUDYT I KSIĘGOWOŚĆ

INŻYNIERIA I PRODUKCJA 

IT I NOWE TECHNOLOGIE 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA 

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 

FMCG

SIECI HANDLOWE

Sprawdź na www.praca.pl/poradnik

NAJLEPSZE PRODUKTY, 
WYJĄTKOWE KOLEKCJE

Znajdź idealny strój
 na rozmowę rekrutacyjną!

Nie samą pracą człowiek żyje
– sprawdź nasze kolekcje sportowe

ZOBACZ KOLEKCJE



Accenture
Branża: Doradztwo/Nowoczesne Technologie/Outsourcing
www.accenture.com

Accenture jest międzynarodową firmą świadczącą usługi 
w zakresie doradztwa, nowoczesnych technologii oraz 
outsourcingu.  W Accenture współpracujemy z naszymi 
klientami w ponad 120 krajach świata, reprezentującymi 
prawie każdą główną branżę przemysłu. Znajduje się wśród 
nich 91 firm 
z listy FORTUNE® Global 100. Sektory w których jesteśmy 
obecni – bankowość, ubezpieczenia, produkcja i dystrybucja, 
handel, telekomunikacja, energetyka,

Siedziba główna: Budynek Warsaw Towers, ul. Sienna 39, 
00-121 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Absolwenci oraz studenci ostat-
niego roku studiów: technicznych, nauk ścisłych, ekonomicz-
nych czy lingwistycznych.
Sposób aplikowania: formularz zgłoszeniowy na www.
kariera.accenture.com

E-mail: careers.pl@accenture.com 
Telefon: +48 22 464 00 00

Aelia Polska Sp. z o.o.
Branża: Sprzedaż
www.aelia.pl

Aelia Duty Free to sieć sklepów wolnocłowych zlokalizowa-
nych na polskich lotniskach. W atmosferze luksusu i relaksu 
oferujemy szeroką gamę markowych perfum, kosmetyków, 
polskie i zagraniczne alkohole, słodycze, a także biżuterię 
i akcesoria. Wyróżnia nas wysoka jakość obsługi Klienta 
zapewniona przez dobrze wyszkolony zespół, a także liczne 
produkty na wyłączność, dostępne jedynie w Aelia. 

Siedziba główna: Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Sprzedawca-Kasjer, Konsultantka 
Urody, Magazynier, Zastępca Kierownika Działu

Sposób aplikowania: odpowiedź na oferty publikowane na 
portalach internetowych, aplikowanie poprzez stronę 
internetową www.aelia.pl lub na rekrutacja@aelia.pl
E-mail: rekrutacja@aelia.pl 
Telefon: +48 22 57 23 153

ArcelorMittal Warszawa Sp. Z o.o.
Branża: Przemysł stalowy
http://www.arcelormittal-warszawa.com/

Huta ArcelorMittal Warszawa należąca do Koncernu Arcelor-
Mittal jest uznanym producentem wyrobów długich ze stali 
węglowych i stopowych. Oferuje szeroki wachlarz gatunków 
stali w tym łożyskowych, automatowych, sprężynowych,  
do nawęglania i o podwyższonej wytrzymałości, a także 
stal do zbrojenia betonu. Wyroby produkowane w hucie 
ArcelorMittal Warszawa znajdują zastosowanie w przemyśle 
samochodowym, maszynowym, łożyskowym oraz w budow-
nictwie.

Siedziba główna: 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 132

Poszukiwani pracownicy: Maszyniści spalinowych pojaz-
dów trakcyjnych, Elektrycy, Mechanicy, Specjaliści ds. UR, 
Zakupów, HR
Sposób aplikowania: Poprzez stronę internetową  
– rekrutacja.amw@arcelormittal.com 

E-mail: rekrutacja.amw@arcelormittal.com  

ARPI STAFFING
Branża: Przemysł stalowy
www.staffing.arpi.no

ARPI Staffing jest częścią ARPI Group, norweskiego holdingu, 
który swoją działalność w Polsce rozpoczął w 2001 roku. 
Grupa obejmuje spółki specjalizujące się w usługach księ-
gowo-finansowych oraz kadrowych (rekrutacja i doradztwo 
personalne, zarządzanie personelem tymczasowym).

Siedziba główna:  ARPI Staffing Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 165
02-952 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Zależnie od bieżących potrzeb 
naszych klientów szukamy kandydatów na zróżnicowane 
stanowiska w różnych branżach
Sposób aplikowania: Można aplikować bezpośrednio ze 
strony, skontaktować się z nami osobiście lub wysłać CV na 
adres: arpistaffing@arpi.no 

E-mail: arpistaffing@arpi.no 
Telefon: +48 (22 ) 559 0055

Auchan Polska sp. z o.o.
Branża: Sprzedaż, Handel, Retail
www.auchan.pl

Jesteśmy międzynarodową grupą handlową działającą
od 1961 roku, a w Polsce obecną od 1996 roku. 
Posiadamy 888 hipermarketów w 16 krajach świata. 
Nasze wartości to: Zaufanie, Dzielenie się i Postęp, dlatego 
w Auchan dbamy o relacje i rozwój współpracowników. 
Gwarantujemy zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń. 
A przede wszystkim stawiamy na ludzi, dlatego od 4 lat 
z powodzeniem organizujemy Płatne Staże dla osób rozpo-
czynających karierę zawodową

Siedziba główna: Dyrekcja Generalna 
Auchan Polska sp. z o. o. ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
Poszukiwani pracownicy: Staż na Managera Handlowego 
oraz Managera Kas – różne miasta; Staż w Centrali: 
Centrala Zakupów, Marketing, IT, HR, Księgowość; 
inne na www.auchan.pl
Sposób aplikowania: Zapraszamy na stronę internetową 
www.auchan.pl. Wystarczy kliknąć w ogłoszeniu „Aplikuj”  
lub wypełnić formularz aplikacji spontanicznej. 
E-mail: rekrutacja@auchan.pl 
Telefon: (22) 703 82 00 
Fax: (22) 703 82 10

Beetsma Sp. z. o.o.
Branża: Agencja Pracy Tymczasowej
www.beetsma.pl

Beetsma Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego holdingu 
Van Koppen & Van Eijk z siedzibą w Holandii. Od ponad 10 
lat nasza działalność jest ściśle związana z obszarem Polski. 
Zdobyliśmy bogate doświadczenie na rynku krajowym 
i zagranicznym, dzięki czemu jesteśmy jedną z wiodących 
firm w sektorze pracy tymczasowej.
Nasze przedstawicielstwa ulokowane są na terenie całej 
Polski, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo obsłu-
żyć każdego pracodawcę.

Siedziba główna: Ul. Traugutta 46/48 26-600 Radom

Poszukiwani pracownicy: HR, sprzedaż, branża IT, admini-
stracja, produkcja, praca zagranicą

Sposób aplikowania: odpowiedź na oferty pracy pracodaw-
cy, aplikowanie przez stronę beetsma.pl
 

E-mail: biuro@beetsma.pl 
Telefon: +48 48 3639077 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie; Aviva Sp. z o. o.
Branża: Ubezpieczenia / Sprzedaż
www.aviva.pl

Aviva jest szóstą co do wielkości instytucją ubezpieczeniową 
na świecie. 
Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne 
ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva 
oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpie-
czenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fun-
dusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne, a także 
pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych i turystycznych.

Siedziba główna:  Warszawa/ ponad 40 oddziałów w całej 
Polsce
Poszukiwani pracownicy: Doradca ds. ubezpieczeń i inwe-
stycji, Menedżer Zespołu Sprzedaży.
Sposób aplikowania: poprzez stronę www.aviva.pl/kariera/
kariera-w-sprzedazy.html lub na adres 
rekrutacja_warszawa21@aviva.pl
E-mail: rekrutacja_warszawa21@aviva.pl
Telefon: +48 22 581 43 00

AVON
Branża: FMCG, przemysł kosmetyczny 
www.kariera.avonpolska.pl

Avon Cosmetics Polska skupia w swoich strukturach funkcje 
lokalne oraz regionalne odpowiedzialne za 19 rynków Euro-
py Środkowej, t.j: marketing, sprzedaż, PR, obsługa klienta.
Avon Operations Polska to jedna z największych i najnowo-
cześniejszych fabryk kosmetyków z centrum dystrybucyjnym 
w Europie. O sile AOP stanowi synergia zakładu produkcyj-
nego, nowoczesnego centrum dystrybucyjnego i rozbudowa-
nych działów związanych z operacjami Łańcucha Dostaw.

Siedziba główna:  
Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o. - Warszawa 
Avon Operations Polska Sp. z o. o. - Garwolin 
Poszukiwani pracownicy: inżynierowie, chemicy, planiści, 
logistycy, automatycy, specjaliści ds. zakupów, rozwoju no-
wych produktów, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta
Sposób aplikowania: Online przez stronę kariery

E-mail:ACP: rekrutacja@avon.com
AOP:  rekrutacja.garwolin@avon.com
Telefon: ACP +48 22 878 2700
AOP + 48 25 682 8000



Biuro Promo Sp. z o.o. (Jobman.pl)
Branża: Agencja Pracy Tymczasowej
www.biuropromo.pl

Marka Jobman.pl jest częścią Biuro Promo Sp. z o.o., 
powstałą w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku usług: 
pracy tymczasowej i outsourcingu pracowników. Jesteśmy 
dynamicznie rozwijającą się firmą, wyróżniającą się spośród 
innych organizacją, elastycznością oraz wysoką jakością 
świadczonych usług. Nasz personel jest widoczny np. we 
wszystkich sieciach handlowych w Polsce. Oferujemy m. in. 
dzienny system wynagrodzeń.

Siedziba główna: ul. Wileńska 2a, 31-413, Kraków

Poszukiwani pracownicy: Pracownicy sieci handlowych, 
Pracownicy call center, Pracownicy produkcji, Team Leade-
rzy, Konsultanci ds. personalnych, Doradcy
Sposób aplikowania: 
http://biuropromo.startpraca.pl/application/form/
 
E-mail: biuro@jobman.pl 
Telefon: +12 294 13 04

British American Tobacco Polska 
Trading Sp. z o.o.
Branża: FMCG
www.pracawBAT.pl

British American Tobacco to jedna z wiodących firm branży 
tytoniowej w Polsce i na świecie. Sprzedajemy nasze produk-
ty w ponad 180 krajach świata. W Polsce od 22 lat dostarcza-
my konsumentom takie produkty jak Lucky Strike, Viceroy, 
Nevada, Vogue, Prince, Pall Mall. Posiadamy w Augustowie 
jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Jesteśmy 
firmą innowacyjną i stale inwestujemy w rozwój naszych 
pracowników, produktów i obsługę naszych Klientów.

Siedziba główna: Iłżecka 26, 02-135, Warszawa

Poszukiwani pracownicy:  
Management Trainees in Marketing
Szczegóły-> www.pracawBAT.pl
Sposób aplikowania: 
www.pracawBAT.pl 
E-mail: rekrutacja@bat.com 
Telefon: +48 22 575 43 00

Capgemini Polska
Branża: Nowe technologie, usługi dla biznesu
www.pl.capgemini.com

Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców 
usług z zakresu konsultingu, technologii informatycznych 
i outsourcingu. Capgemini w Polsce to ponad 6 tys. osób 
pracujących w zespołach outsourcingu – BPO i IS oraz 
Application Services (Apps). Usługi Apps obejmują złożone 
projekty transformacji przedsiębiorstw, oparte na technolo-
giach informatycznych, a celem jest poprawa efektywności 
i pozycji rynkowej firm naszych klientów. 

Siedziba główna: Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Studenci kierunków informatycz-
nych, dysponujący minimum 3, 5 dnia w tygodniu. Konieczna 
znajomość języków oprogramowania, angielskiego i chęć 
rozwoju.  
Sposób aplikowania: 
Prosimy o przesłanie CV.
 
E-mail: rekrutacja.pl@capgemini.com 
Telefon: +48 22 46 47 113

BISNODE Polska Sp. z o. o.
Branża: Finansowa 
ww.bisnode.pl

Bisnode jest jednym z głównych dostawców informacji 
biznesowej w Europie. Rozwiązania Grupy pomagają ponad 
200 000 firm maksymalizować sprzedaż, minimalizować 
ryzyko i podejmować trafne decyzje biznesowe.
Firma Bisnode została założona w 1989 roku. Obecnie 
zatrudnia ponad 3 000 pracowników w 17 krajach europej-
skich. Jest partnerem strategicznym najstarszej na świecie 
wywiadowni gospodarczej - D&B Corporation.

Siedziba główna: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Account Manager, Key Account 
Manager, Starszy Doradca Klienta

Sposób aplikowania: poprzez ogłoszenie, stronę www.
bisnode.pl/kariera oraz poprzez e-mail

E-mail: rekrutacja@bisnode.pl

Telefon: +48 22 533 24 00 

CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o.
Branża: SSC / BPO / Finanse
www.cbre.pl

CBRE Corporate Outsourcing jest częścią CBRE – światowego 
lidera w zakresie usług, inwestycji i outsourcing-u w sektorze 
nieruchomości komercyjnych. W prestiżowym rankingu 2014 
IAOP Global Outsourcing CBRE zajmuje 3-cie miejsce wśród 
wszystkich firm outsourcingowych, będąc niekwestiono-
wanym numerem 1 od wielu lat w branży nieruchomości.  
Dołącz zatem do najlepszych! 

Siedziba główna: Ambassador Office Building, I piętro
ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa Polska
Poszukiwani pracownicy: Specjalista ds. zobowiązań / 
należności, Księgowi, Analityk Biznesowy, Koordynator Pro-
jektu, Analityk ds. Portfolio Nieruchomości Klienta / Danych 
Sposób aplikowania: Nie wahaj się i prześlij CV już dziś na 
adres: cbregbs@cbre.com Nasze aktualne oferty pracy: 
http://www.cbre.eu/emea_en/careers/vacancies
E-mail: rekrutacja.pl@capgemini.com 
Telefon: +48 22 46 47 113

Chartered Institute of Management 
Accountants
Branża: Edukacja
www.cimaglobal.com/poland

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej 
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) jest 
czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą 
specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Liczymy 
ponad 218 000 członków i studentów w 177 krajach!
Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania 
pracy, ceniony przez pracodawców rekrutujących liderów 
biznesu z umiejętnościami finansowymi.

Siedziba główna: CIMA Polska ul. Złota 59, 11 p.  
00-120 Warsaw
Sposób aplikowania: Obecnie nie prowadzimy rekrutacji. 
Pomagamy studentom stać się atrakcyjniejszymi na rynku 
pracy, dzięki międzynarodowemu dyplomowi z finansów.

E-mail: poland@cimaglobal.com 
Telefon: +48 22 528 66 52

Coca-Cola HBC Polska
Branża: FMCG / Napoje bezalkoholowe
www.coca-colahellenic.pl

Coca-Cola HBC Polska jest liderem na polskim rynku napo-
jów bezalkoholowych, produkujemy, sprzedajemy i dystry-
buujemy produkty najbardziej znanych marek napojowych, 
takich jak Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, Cappy 
i Kropla Beskidu. Pozycja lidera oraz renoma naszych pro-
duktów motywują nas do pracy na najwyższym poziomie. 
Inwestujemy w Talenty, rozwijamy liderów i ciągle się dosko-
nalimy, tak by jako pierwsi wykorzystać nowe możliwości.

Siedziba główna: Ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Profesjonaliści: Sprzedaż,Marke-
ting, Logistyka, Produkcja,Finanse, HR; studenci i absolwenci: 
Program Menedżerski, Program Praktyk, Program Ambasa-
dorski
Sposób aplikowania: Odpowiedź na oferty pracy pracodaw-
cy publikowane na www.coca-colahellenic.pl/Careers

E-mail: info@cocacola.pl;  infopl@cchellenic.com    
Telefon: 48 22 519 51 00 / 48 22 519 51 00

COSINUS
Branża: Bezpłatne szkoły dla dorosłych
www.cosinus.pl

Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć bez-
płatnych szkół dla dorosłych. Działamy już od 1998 roku. 
W naszych szkołach uzupełnisz wykształcenie na poziomie 
liceum oraz szkoły policealnej. Posiadamy profesjonalnie wy-
posażone pracownie, dogodne lokalizacje i najlepszą kadrę 
wykładowców. Wprowadzamy najnowocześniejsze metody 
kształcenia. Organizujemy też fakultety, kursy maturalne 
i zawodowe. 

Siedziba główna: Warszawa ul. Łucka 13

Poszukiwani pracownicy: Uzupełnij z nami swoje wykształ-
cenie i zdobądź wymarzony zawód!

E-mail: warszawa.lucka@cosinus.pl

Telefon: +48 22 620 04 91 



Dominium S.A
Branża: Gastronomia
www.pizzadominium.pl

Pizza Dominium to sieć ok 70 restauracji w Polsce i 6 lokali 
w Rumunii, działająca na rynku ponad 20 lat. Od począt-
ku swojej działalności serwowała swoim klientom pizzę 
bazującą na oryginalnych włoskich recepturach i tę tradycję 
wykorzystuje do dziś. Dominium w błyskawicznym tempie 
przekształciła się w lidera w swojej branży. Jest ona również 
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci lokali 
typu casual dining w Europie. 

Siedziba główna: ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Restauracja:
Kierownik, Kelner/Kelnerka, Pizzer, Dostawca  
Biuro(staż w poszczególnych działach):
HR, Operacyjny, Marketingu, Finansowo-Księgowy
Sposób aplikowania: Zapraszamy do wysłania CV:
praca@pizzadominium.pl www.pizzadominium.pl/praca 
Polub nas i bądź na bieżąco 
www.facebook.com/PizzaDominiumPL
E-mail: praca@pizzadominium.pl     
Telefon: (22) 210 10 00

EF Education Sp. z o.o.
Branża: edukacyjna
www.ef.pl

Education First to w bezpośrednim tłumaczeniu edukacja na 
pierwszym miejscu. Misją firmy jest otwieranie świata przez 
edukację, pomagając ludziom każdej narodowości i w róż-
nym wieku zostać jego obywatelami. EF została założona 50 
lat temu, posiada 44 szkoły na całym świecie, uczy 7 języków 
obcych, a od 1965 roku z jej usług skorzystało 15 milionów 
osób. W swojej ofercie ma liczne kursy specjalistyczne, 
między innymi kurs biznesowy i kariera plus.

Siedziba główna: Marszałkowska 72/15, 00-545 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Ambasadorowie marki

Sposób aplikowania: Wysłanie CV na adres 
podrozejezykowe.pl@ef.com 

E-mail: podrozejezykowe.pl@ef.com  
Telefon: +48 22 82 50 131

Cyfrowy Polsat S.A.
Branża: IT / Telekomunikacja
www.cyfrowypolsat.pl/praca

Cyfrowy Polsat to największa grupa medialno-telekomunika-
cyjna w Polsce. W jej skład wchodzą m.in. spółki: 
• Cyfrowy Polsat – operator największej polskiej plat-

formy satelitarnej i dostawca nowoczesnych usług 
multimedialnych

• Polkomtel – operator sieci komórkowej Plus, lider tech-
nologii LTE 

• Telewizja Polsat – wiodący polski nadawca komercyjny 
oferujący 26 popularnych kanałów telewizyjnych 

• Redefine – twórca serwisu IPLA

Siedziba główna: Warszawa, ul. Łubinowa 4a

Poszukiwani pracownicy:  
W zależności od zapotrzebowania

Sposób aplikowania: www.cyfrowypolsat.pl/praca - aplik-
acja odbywa się poprzez formularz dołączony do ogłoszenia, 
bezpośrednio na adres rekrutacja@cyfrowypolsat.pl
E-mail: rekrutacja@cyfrowypolsat.pl
Telefon: +48 22 356 68 00

DTZ Polska Sp. z o. o.
Branża: Nieruchomości 
http://www.dtzglobal.com/

Firma DTZ jest obecnie samodzielną, prywatną, globalną 
firmą doradczą w obszarze nieruchomości. Dysponujemy 
niezależnością zarządzania, silną bazą kapitałową i dynamiką 
prywatnej firmy, co pozwala nam rosnąć i spełniać nieustan-
nie zmieniające się potrzeby naszych Klientów. W Polsce 
w DTZ pracuje ponad 230 osób.

Siedziba główna: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59

Poszukiwani pracownicy: Wykwalifikowanych specjalistów 
z branży nieruchomości,studentów-absolwentów, chcących 
rozwijać karierę w obszarze Real Estate.
Sposób aplikowania: CV w języku polskim i angielskim
oraz list motywacyjny.
E-mail: careers.poland@dtz.com
Telefon: +48 22 222 3000

Fleksi Bemanning
Branża: Agencja zatrudnienia/rekrutacja
www.fleksi.no

Fleksi Bemanning as to jedna z czołowych norweskich agen-
cja rekrutacyjnych specjalizująca się w stałym i tymczasowym 
zatrudnianiu pracowników w branży budowlano-instalacyj-
nej. Jesteśmy średniej wielkości firmą, w której ludzie się 
znają i łatwo mogą się ze sobą kontaktować, przez co łatwiej 
jest uzyskać pomoc i potrzebne wsparcie. Mamy bezpośred-
ni kontakt z wszystkimi naszymi pracownikami co owocuje 
poczuciem bliskości oraz rodzinną atmosferą.

Siedziba główna: Fleksi bemanning AS Maskinveien 6
NO-4033 Stavanger
Poszukiwani pracownicy: Fleksi bemanning poszukuje pra-
cowników w branży; budowlanej, elektrycznej, mechanicznej 
oraz kierowców autobusów i samochodów ciężarowych.
Sposób aplikowania: Rekrutacją pracowników na terenie 
Polski odpowiedzialny jest
Manager ds.rekrutacji Łukasz Buza
E-mail lukaszbuza.fleksi@wp.pl Tel(+48)502626033
E-mail: lukaszbuza.fleksi@wp.pl, post@fleksi.no 
Telefon: +47 47504020, +48 502626033

GEO-KAT Sp. z o.o.
Branża: usługi
www.geokat.com.pl

Zakres działalności firmy GEO-KAT w obszarze systemów 
teletechnicznych obejmuje kompleksowe realizacje usług 
w zakresie:
- systemów bezpieczeństwa, 
- systemów przeciwpożarowych, 
- systemów telekomunikacyjnych
- automatyki budynkowej BMS i HMS. 
W naszej ofercie znajdują się profesjonalne usługi w zakre-
sie: doradztwa, projektowania, zarządzania projektem, wyko-
nawstwa instalacji, integracji i uruchomień oraz konserwacji 
i serwisu.

Siedziba główna: ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa 

Poszukiwani pracownicy: Asystent Projektanta Systemów 
Niskoprądowych, programista DELPHI, informatyk, osoba do 
Działu Marketingu 
Sposób aplikowania: praca@geokat.com.pl
E-mail: info@geokat.com.pl 
Telefon: +48 22 877 08 80

empik school
Branża: edukacja/szkolnictwo 
www.empikschool.pl

empik school to największa i najdłużej działająca sieć szkół 
językowych w Polsce. W 35 szkołach uczymy rocznie ponad 
50 000 osób.
empik school oferuje całą gamę języków do wyboru: oprócz 
podstawowych języków europejskich: angielskiego, francu-
skiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, 
a na życzenie można również nauczyć się bardziej egzotycz-
nych języków, takich jak japoński, arabski, chiński.
Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawanso-
wania i dla wszystkich grup wiekowych.

Siedziba główna: Adresy szkół na www.empikschool.pl

E-mail: oferty_es@lsp.edu.pl
Telefon: Informacja o kursach: 801 311 411

Getin Noble Bank
Branża: Finanse, Bankowość 
www.nabankdynamiczni.pl

Getin Noble Bank należy do grona najbardziej dynamicznie 
rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Z naszych 
usług korzysta ponad 2,2 mln Klientów, a produkty dostępne 
są w ponad 550 oddziałach własnych i franczyzowych
oraz w szerokiej sieci pośredników. W naszej strukturze 
sprzedaży funkcjonują oddziały Noble Banku, dedykowane 
bankowości prywatnej oraz wyspecjalizowane w bankowości 
detalicznej placówki Getin Banku. 

Siedziba główna: Wola Center, ul. Przyokopowa 33, 
Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Oferujemy pracę m.in. w sprze-
daży detalicznej, analizach, call center, IT, sektorze private 
bankingu oraz wielu innych obszarach biznesu.
Sposób aplikowania: Zapraszamy do przesyłania aplikacji 
na ogłoszenia o pracę zamieszczone na stronie
www.nabankdynamiczni.pl.

E-mail: praca@getinbank.pl 



Grupa Eurocash
Branża: FMCG
www.kariera.eurocash.pl  www.eurocash.pl 

Grupa Eurocash jest niekwestionowanym liderem na rynku 
hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych dóbr konsumpcyj-
nych (ang. FMCG) w Polsce. Istniejemy od 1995 roku 
i od tego czasu intensywnie się rozwijamy – poprzez wzrost 
organiczny i intensywne przejęcia. Jesteśmy jedną ze spółek 
WIG 30, a także 9. co do wielkości firmą w Polsce. 
Dołącz do nas już dziś!

Siedziba główna: ul.Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki 
k/Poznania 
Sposób aplikowania: Formularz aplikacyjny online

E-mail: Eurocash@eurocash.com.pl 
Telefon: + 48 61 658 33 00

GROUPON Sp. z o.o. 
Branża: e-commerce 
www.groupon.pl 
career.groupon.pl 

Groupon to największa w Polsce platforma usług w interne-
cie, która sprawia, że przestajemy planować, a zaczynamy 
przeżywać. Przedsiębiorcy za pośrednictwem serwisu propo-
nują przeróżne oferty (od romantycznej kolacji przy świecach 
do skoku na bungee), zachęcając użytkowników do wyjścia 
z domu i spróbowania czegoś nowego. Groupon rozwija się 
w 50 krajach dając możliwość swoim pracownikom kreowa-
nia trendów i sięgania coraz wyżej. 

Siedziba główna: Nowoczesne biuro z pięknym widokiem 
na Warszawę zlokalizowane jest na 18 piętrze budynku przy 
Al. Jerozolimskich 123A. 
Poszukiwani pracownicy: Specjaliści ds. obsługi Klienta
z językami obcymi, Specjaliści ds. sprzedaży, 
Praktykanci w ramach Wakacyjnego zGROUPONowania 
Talentów 
Sposób aplikowania: Zapraszamy do śledzenia strony care-
er.groupon.pl lub aplikowania na adres 
rekrutacja@groupon.pl 
E-mail: rekrutacja@groupon.pl 
Telefon: + 48 22 496 08 00 

Grupa INDITEX
Branża: Retail/fashion 
www.inditex.com
www.joinfashioninditex.com

Grupa Inditex to jedna z największych firm odzieżowych 
na świecie, posiadająca ponad 6 500 sklepów w 88 krajach. 
Grupę Inditex tworzą marki Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home oraz Uterqüe. Wy-
jątkowy model zarządzania, oparty na innowacji i elastycz-
ności, sposób rozumienia mody, wysokiej jakości projekty 
oraz szybkie odpowiadanie na potrzeby rynku umożliwiły 
błyskawiczną międzynarodową ekspansję firmy.

Siedziba główna: ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: stanowiska w strukturze sklepu, 
stanowiska regionalne oraz praktyki i staże w centrali
w Warszawie.
Sposób aplikowania: 
rekrutacja@pl.inditex.com – stanowiska w strukturze sklepu
i biura, stanowiska regionalne 
student@pl.inditex.com – praktyki i staże
E-mail: rekrutacja@pl.inditex.com; student@pl.inditex.com 
Telefon: + 48 22 596 51 50 

Grupa PZU
Branża: Ubezpieczenia 
www.pzu.pl/kariera

W PZU oferujemy praktyki i staże zarówno w centrali, 
jak i w oddziałach regionalnych. W zależności od potrzeb 
biznesowych odbywają się one w różnych pionach odpo-
wiedzialnych m.in. za sprzedaż, IT, inwestycje, bezpośrednią 
obsługę klienta, marketing, zarządzanie projektami i produk-
tami.

Program praktyk:  
3 miesiące, płatna umowa o praktyki, od lipca.
Program staży: 
6 miesięcy, umowa o pracę, od lipca lub października.

Siedziba główna: PZU Tower al. Jana Pawła II 24, Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Studenci i absolwenci kierunków 
ekonomicznych, matematycznych, informatycznych, 
prawnych i pokrewnych.
Sposób aplikowania: Bezpośrednia odpowiedź na oferty 
zamieszczone na stronie www.pzu.pl/kariera
E-mail: kariera@pzu.pl
Telefon: 22 582 49 12

H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o.
Branża: Internet/e-commerce
www.hm.com

Koncept biznesowy H&M to oferowanie mody i jakości 
za najlepszą cenę. Od czasu założenia w 1947 roku, H&M 
stała się jedną z największych firm modowych na świecie,
aktualnie obecną na około 50 rynkach i w ponad
3 000 sklepów. W Polsce, od 2003 roku otwarto już
136 sklepów H&M, w których pracuje ponad 3 000 osób.

Siedziba główna: ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Szukamy osób ambitnych
i kreatywnych na stanowiska: Doradca Sprzedaży,  
Kontroler Administracyjno-Kasowy, Dekorator, 
Kierownik Działu, Kierownik Sklepu
Sposób aplikowania: www.hm.com/career 

Telefon: +48 22 551 73 10

IBM Polska Sp. z o.o.
Branża: IT
www.ibm.com/pl

IBM - jedna z największych na świecie firm informatycznych, 
od ponad 100 lat jest liderem w zakresie wspierania inno-
wacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki 
zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowa-
nie oraz systemy i technologie informatyczne.

Siedziba główna: Główna siedziba firmy mieści się w War-
szawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, 
Wrocławiu i Krakowie.
Poszukiwani pracownicy: Specjaliści IT

Sposób aplikowania: https://jobs3.netmedia1.com/cp/por-
tal?mo=yplmainliney

E-mail: Olga.biedrzycka@pl.ibm.com  
Telefon: +48 727 652 148

ING Usługi Finansowe SA
Branża: Finanse, Ubezpieczenia
www.ingzycie.pl 

ING Nationale-Nederlanden S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994r. 
Obecnie jako ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
zajmuje czołową pozycję w rankingu największych towa-
rzystw ubezpieczeń na życie. 
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dystrybuuje 
swoje produkty przez siec placówek. Reprezentuje nas 
ponad  1 600 tys. doświadczonych Przedstawicieli Ubezpie-
czeniowo-Finansowych.

Siedziba główna: Topiel 12 00-342 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Pracownicy Centrali, Pracownicy 
do Działu Sprzedaży

Sposób aplikowania: www.ingzycie.pl/kariera portale 
z ofertami pracy 

E-mail: Rekrutacja_ING@ingcentrala.pl   
Telefon: 22 522 00 00

Home Broker SA
Branża: Nieruchomości i Finanse 
www.homebroker.pl

Jesteśmy największą w Polsce firmą doradcą zajmującą się 
sprzedażą i wynajmem nieruchomości mieszkaniowych 
oraz największym brokerem rynku pierwotnego. Nasza firmy 
liczy ponad 900 Doradców, mamy obecnie ponad 70 placó-
wek i obsługujemy ponad 10.000 Klientów miesięcznie

Siedziba główna: Home Broker SA, ul. Przyokopowa 33, 
01-208 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Doradca ds. Nieruchomości, 
Doradca Finansowy, Agent Nieruchomości
Sposób aplikowania: Prosimy o wysyłanie aplikacji drogą 
mailową na adres kariera@homebroker.pl z podaniem sta-
nowiska w tytule maila 

E-mail: kariera@homebroker.pl



Krajowy Rejestr Długów BIG S.A
Branża: Finansowa
www.krd.pl

Jesteśmy pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawal-
nym biurem informacji gospodarczej. 
Udało nam się zbudować silną markę, cieszącą się zaufaniem 
klientów oraz zdobyć i utrzymać pozycję lidera na rynku. 
Rosnące grono klientów stawia przed nami nowe wyzwania 
i pozwala doskonalić nasze umiejętności, a także stwarza 
nowe miejsca pracy.

Siedziba główna: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław

Poszukiwani pracownicy: Specjalista ds. Sprzedaży, 
Specjaliści ds. Obsługi Klienta

Sposób aplikowania: On-line

E-mail: kariera@krd.pl 
Telefon: 71 785 0294

LS Airport Services S.A.
Branża: Sektor lotniczy
www.lsas.aero

Jesteśmy największą w Polsce firmą handlingową, zapew-
niającą profesjonalną obsługę ponad 50 przewoźnikom 
lotniczym z całego świata. 
Naszym doświadczeniem i wysokim standardem świadczo-
nych przez nas usług, zdobyliśmy udział w rynku Portów Lot-
niczych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku a także w Modlinie. 
Jako LS Technics jesteśmy również w Katowicach.
Oferujemy obsługę handlingową lotów pasażerskich, prywat-
nych, biznesowych, wojskowych i rządowych. 

Siedziba główna: LS Airport Services S.A. ul. Wirażowa 35,
02-158 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Szukamy ludzi, dla których praca 
na lotnisku będzie nie tylko sposobem na zarabianie pienię-
dzy, ale także pasją, komunikatywnych i pełnych entuzjazmu.
Sposób aplikowania: Jeśli chcesz dołączyć do naszego 
grona, zapoznaj się z ofertami pracy na naszej stronie i wyślij 
do nas swoje CV.
E-mail: rekrutacja@lsas.aero
Telefon: +48 (22) 206 95 00

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Branża: farmaceutyczna 
www.janssen.pl 

Janssen to firma farmaceutyczna należąca do grupy Johnson 
& Johnson. Janssen koncentruje swoje działania na zaspo-
kojeniu współczesnych potrzeb medycznych w kluczowych 
obszarach terapeutycznych: onkologii, neurobiologii 
i psychiatrii, chorób zakaźnych, chorób układu sercowo-na-
czyniowego oraz chorób metabolicznych. Jednym z funda-
mentów naszej działalności jest współpraca – od badań, 
poprzez edukację, aż po dostęp pacjentów do leków. 

Siedziba główna: Ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Poszukujemy kandydatów, którzy 
podzielają nasze wartości, dążą do zrozumienia potrzeb 
klientów, realizują cele inspirując innych, promują innowacy-
jność, a rozwój ma dla nich priorytetowe znaczenie.
Sposób aplikowania: Janssen: poprzez grę rekrutacyjną na 
http://www.janssen.pl/praca

E-mail: janssenpraca@its.jnj.com
Telefon: +48222376000 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Branża: Medyczna 
www.jnjpoland.pl 

Johnson & Johnson jest światowym producentem i dystry-
butorem produktów ochrony zdrowia. W swojej ofercie 
proponujemy najnowocześniejszy sprzęt medyczny stoso-
wany przez lekarzy specjalistów różnych dziedzin medycyny 
m.in. lekarzy chirurgów, ortopedów, kardiologów. Dostar-
czamy również produkty pomocne w opiece nad pacjentem, 
diagnostyce i w badaniach krwi, a także soczewki kontaktowe 
i glukometry. 

Siedziba główna: Ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Poszukujemy kandydatów z silną 
motywacją do rozwoju w obszarze sprzedaży i marketingu. 
Aktualne ogłoszenia można znaleźć na www.jnjpoland.pl.
Sposób aplikowania: 
Johnson & Johnson: rekrutacja@its.jnj.com

E-mail: rekrutacja@its.jnj.com
Telefon: +48 22 23 78 000

Koncept magazyn akademicki
Branża: Branża medialna
http://www.gazetakoncept.pl/

Jesteśmy największym medium akademicko-studenckim 
o zasięgu ogólnopolskim. Poruszamy jednak  tematykę wy-
kraczającą poza świat uniwersytecki.  Analizujemy zagadnie-
nia z obszarów: ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz 
sportu. Śledzimy bieżące zmiany cywilizacyjne w Polsce i na 
świecie szukając  na nie odpowiedzi. Współpracujemy
z naukowcami, studentami oraz  elitą biznesu i administracji.

 

Siedziba główna: Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
ul. Solec 81b lok. 73A, 00-382 Warszawa

E-mail: redakcja@gazetakoncept.pl

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Branża: Handel Hurtowy
http://www.makro.pl

MAKRO Cash & Carry to międzynarodowa firma działająca 
w branży samoobsługowego handlu hurtowego w 41 lokali-
zacjach w całym kraju. Nasza pasją są klienci. Wspieramy ich 
w podnoszeniu konkurencyjności ich działalności oferując im 
kompleksowe zaopatrzenie oraz specjalistyczne doradztwo. 
Wyróżniamy się wysoką jakością i różnorodnością oferowa-
nych produktów oraz indywidualnym podejściem do klienta. 
Każdy dzień to dla nas nowe i ciekawe wyzwania! :)

 
Siedziba główna: Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Szukamy ludzi lubiących się 
uczyć, otwartych na zmieniającą się rzeczywistość bizne-
sową, ludzi z pasją „handlowca” i naturą „przedsiębiorcy”. 
Sposób aplikowania: Aplikuj na konkretne oferty na stronie: 
www.makrokariera.pl lub prześlij cv na adres: 
rekrutacja@makro.pl w tytule wpisując: Targi Pracy BUW
E-mail: rekrutacja@makro.pl 

McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Branża: Gastronomia
http://www.mcdonalds.pl

McDonald’s jest największą na świecie siecią restauracji szyb-
kiej obsługi. Obejmuje 34 tys. lokali w ponad 118 krajach. 
Łącznie pracuje w nich ponad 1,5 mln pracowników.

 

Siedziba główna: ul. Marynarska 15, 02-674, Warszawa

Poszukiwani pracownicy: menadżer restauracji, pracownik 
restauracji 

Sposób aplikowania: e-mail-cp.warszawa@pl.mcd.com
tel.+48 69 449 60 24

E-mail: cp.warszawa@pl.mcd.com 
Telefon: +48 22 56 71 600 

Luxoft Poland sp. z o.o.
Industry: IT
www.luxoft.com

About Luxoft Poland

Luxoft Poland was established in 2010 in Kraków and 
provides application and product development services for 
large enterprises. Luxoft’s development services are focused 
on quality, innovation, and customer service.

The development centers in Kraków and Wrocław special-
ize in technology solutions for the travel, automotive, and 
finance industries. 

Headquarters: Kraków Business Park, Krakowska , 280, Z1,
32-080 Zabierzów  
Specialists we are looking for: Java/C++/.Net/Oracle Devel-
oper, QA/Business Analyst/System Administrator, 
Project/Delivery/Release Manager
Apply: Via form http://www.luxoft.com/careers/

E-mail: luxhr.poland@luxoft.com
Phone number: +48 12 445 88 00



METRO SERVICES PL Sp. z o.o.
Branża: Księgowość – Shared Service Centre
www.metro-services.pl

METRO SERVICES PL jest jednym z trzech centrów finanso-
wych w ramach Grupy METRO na świecie. Swoją działalność 
skupiamy na obsłudze procesów finansowo-księgowych 
z zakresu non-AP – księga główna, środki trwałe, należności, 
reporting.
Grupa METRO to jeden ze światowych liderów handlu deta-
licznego w Europie i Azji. Scala silne, niezależne i rozpozna-
walne marki: METRO/MAKRO Cash & Carry, Media Markt, 
Saturn, Redcoon, Real i Galeria Kaufhof.
 
Siedziba główna: Ul. Ku Słońcu 67, 71-041 Szczecin

Poszukiwani pracownicy: Accounting in your DNA!
Znasz języki obce, kręci Cię świat finansów?
Dołącz do nas – w METRO SERVICES liczą się pasja, 
współpraca i zaangażowanie!
Sposób aplikowania: Aplikacja drogą elektroniczną przez 
zakładkę Kariera na stronie internetowej Metro Services lub 
skrzynkę mailową: rekrutacja@metro-services.pl
E-mail: rekrutacja@metro-services.pl
Telefon: +48 91 486 66 00

MCX Systems Sp. z o.o.
Branża: Energetyka, IT, Telekomunikacja
www.mcxsystems.pl

Jesteśmy polskim liderem rynku płatności bezgotówkowych 
posiadającym ponad dziesięcioletnie doświadczenie 
w rozwoju zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. 
Klientom oferujemy profesjonalne rozwiązania płatnicze, do-
ładowania elektroniczne, systemy kartowe oraz rozwiązania 
dedykowane. Wiedza, pasja i doświadczenie naszych pracow-
ników stanowią siłę naszej firmy. Zaufały nam dziesiątki firm 
działających w Polsce oraz w krajach europejskich.

Siedziba główna: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Inżynier Oprogramowania (Java, 
C/C++)

Sposób aplikowania: Odpowiedź na ofertę pracy prosimy 
przesłać na adres e-mail wskazany poniżej.

E-mail: kadry@mcx.pl 
Telefon: +48 22 548 45 39

Medicover Sp. z o.o.
Branża: Prywatne opieka medyczna
www.medicover.pl

Jesteśmy liderem na rynku prywatnej opieki zdrowotnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem naszego istnienia 
jest pomaganie ludziom w osiągnięciu i utrzymaniu dobrego 
stanu zdrowia. Jakość świadczonych usług oraz satysfakcja 
naszych Klientów sprawiają, że jesteśmy utożsamiani
z kompleksową opieką medyczną na najwyższym poziomie. 
Nieprzerwanie inwestujemy w nowoczesne technologie, 
dzięki którym nasi klienci mają dostęp do najnowszych 
metod leczenia. 

Siedziba główna: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Recepcjonista/-ka, asystent/-ka, 
konsultant ds. infolinii

Sposób aplikowania: Przesyłanie CV na adres :  
rekrutacja@medicover.pl

E-mail: rekrutacja@medicover.pl 
Telefon: +48 22 592 72 09

Open Finance SA
Branża: Finanse
www.open.pl

Open Finance to firma doradztwa finansowego ciesząca się 
ogromną popularnością wśród Klientów zainteresowanych 
produktami kredytowymi i inwestycyjnymi. W jednym miej-
scu mogą oni bezpłatnie porównać raty kredytów oferowa-
nych przez 21 banków w Polsce oraz skorzystać z oferty in-
nych produktów finansowych. Prowadzimy wiele projektów 
promocyjnych, także przy współudziale podmiotów z innych 
branż. Z usług naszej firmy korzysta ponad milion Klientów.

Siedziba główna: Open Finance SA, ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
Poszukiwani pracownicy: Doradca Finansowy, Asystentka 
Oddziału, Kierownik Oddziału, Internetowy Doradca, Dorad-
ca ds. Ubezpieczeń, Specjalista ds. IT, Administrator Systemu
Sposób aplikowania: Prosimy o wysyłanie aplikacji drogą 
mailową na adres rekrutacja@open.pl z podaniem stanowi-
ska w tytule maila 

E-mail: rekrutacja@open.pl

Philips Polska Sp.z o.o.
Industry: Electrical/Electronic Manufacturing
www.philips.pl 

Philips is a diversified health and well-being company, 
focused on improving people’s lives through meaningful 
innovation in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle 
and Lighting. The company is a leader in cardiac care, acute 
care and home healthcare, energy efficient lighting solutions 
and new lighting applications, as well as male shaving and 
grooming and oral healthcare.

Address: Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Candidates we look for: Marketing, Sales, Finance, Procure-
ment, HR & Payroll, Supply Chain, Manufacturing, IT

How to apply: http://www.philips.com/careers 

Phone number: +48 22 571 00 00

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A
Branża: Gazownictwo, Energetyka
www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest fir-
mą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM 
S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na tere-
nie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyj-
nych oraz do odbiorców końcowych podłączonych
do systemu przesyłowego. 
GAZ-SYSTEM S.A. jest jednym z największych inwestorów 
w Polsce. 

Siedziba główna: Warszawa, ul. Mszczonowska 4

Poszukiwani pracownicy: Wykwalifikowanych specjal-
istów z branży gazowniczej, studentów oraz absolwentów 
przede wszystkich kierunków technicznych, ekonomicznych, 
prawniczych.
Sposób aplikowania: Poprzez ogłoszenia rekrutacyjne 
publikowane na portalach zewnętrznych.

E-mail: rekrutacja@gaz-system.pl
Telefon: 22 220 18 00

Politechnika Krakowska

www.epak.edu.pl

Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) to na-
rzędzie do efektywnego monitorowania losów absolwentów 
wyższych uczelni (zgodnie w wymogami Ustawy o szkol-
nictwie wyższym) oraz do badania obecnych i przyszłych 
potrzeb pracodawców, w zakresie kompetencji najbardziej 
pożądanych u nowych pracowników.
Tym samym umożliwia tworzenie programów nauczania le-
piej przygotowujących młodych ludzi do rozpoczęcia kariery 
zawodowej.
Zapraszamy do współpracy.

Siedziba główna: Kraków

E-mail: epak@pk.edu.pl

Polkomtel Sp. z o. o. 
Branża: telekomunikacja
www.plus.pl

Polkomtel Sp. z o.o. to operator sieci Plus. Jesteśmy pio-
nierem we wprowadzaniu na polski rynek najnowszych 
rozwiązań technologicznych. Portfel produktów obejmuje 
liczne usługi dedykowane do transmisji danych, informa-
cyjne, rozrywkowe i lokalizacyjne, mobilne płatności i wiele 
rozwiązań przydatnych użytkownikom biznesowym, jak 
i indywidualnym. Współpraca w ramach grupy medialno-
-telekomunikacyjnej daje nam możliwości przedstawienia 
unikalnej oferty.

Siedziba główna: Warszawa, ul. Postępu 3

Poszukiwani pracownicy: Inżynierowie, specjaliści z zakre-
su IT, techniki, sprzedaży, marketingu, analitycy finansowi 
i biznesowi;
Sposób aplikowania: Aktualne oferty pracy publikujemy 
w zakładce Praca na www.plus.pl

E-mail: praca@plus.pl 
Telefon: +48 22 42 61 000



Praca.pl
Branża: Internet/e-commerce
www.praca.pl

Jesteśmy jednym z czołowych polskich serwisów rekrutacyj-
nych. W naszych biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
i Wrocławiu zatrudniamy kilkadziesiąt osób. Nasz zespół to 
osoby ambitne, zaangażowane i zdyscyplinowane, 
które czerpią radość i satysfakcję z codziennej pracy, stale 
podnosząc swoje kwalifikacje. Tworzymy przyjazne miejsce 
pracy. Oferujemy stabilność zatrudnienia oraz możliwość 
rozwoju zawodowego, a pracownicy wiążą się z nami na lata.

Siedziba główna: ul. Bolesawa Prusa 2, 00-493 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: specjalista IT, specjalista ds. 
obsługi klienta, account manager

Sposób aplikowania: odpowiedź na oferty pracy pracodaw-
cy publikowane na praca.pl

E-mail: biuro@praca.pl 
Telefon: +48 22 56 71 600

RUCH S.A.
Branża: Sprzedaż detaliczna/sprzedaż hurtowa/ 
e-commerce
www.ruch.com.pl

RUCH S.A. łączy 97 lat doświadczenia rynkowego z nowo-
czesnym podejściem do sprzedaży. Dzięki pokrywającej 
obszar całego kraju sieci 2500 kiosków i saloników praso-
wych zawsze jest blisko klientów, od największych miast po 
najmniejsze miejscowości. W ofercie dla branży e-commerce 
posiada dwie usługi: Paczka w RUCHu oraz usługi magazyno-
we. RUCH to także zespół dynamicznych ludzi, którzy łączą 
pracę z pasją.
 
Siedziba główna: Ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Stażyści i Praktykanci w działach: 
Analiz, Marketingu, IT, E-commerce, Wsparcia Sprzedaży, 
Logistyki, HR; Specjaliści oraz Managerowie i Ajenci.
Sposób aplikowania: Strona internetowa www.ruch.com.pl/
kariera oraz profile pracodawcy w serwisach praca.pl 
i pracuj.pl.
E-mail: rekrutacja@ruch.com.pl
Telefon: +48 22 693 75 60

Sitel Polska Sp. z o. o.
Branża: Business Process Outsourcing, Contact Call Center
www.sitel.pl; www.facebook.com/sitelpolska

Jesteśmy outsourcingowym call center zatrudniającym 
w Warszawie 800 osób oraz 68000 na świecie.
Z Warszawy wspieramy klientów największych światowych 
marek w 24 językach w 32 krajach.
W Sitel większość stanowisk managerskich i dyrektorskich 
obsadzane są przez pracowników, którzy zaczynali karierę 
w firmie od stanowiska Customer Service Professional.
To doskonale miejsce na rozpoczęcie kariery zawodowej.
Nasi pracownicy wiążą się z nami na lata.

Siedziba główna: Ul. Wołoska 7, budynek Mars, wejście D, 
02-675 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Customer Service Professional 
z językiem polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, 
włoskim, hiszpańskim i wieloma innymi.
Sposób aplikowania: E-mail, strona www, Facebook, telefon

E-mail: Rekrutacja1@sitel.com
Telefon: +48 22 411 17 13/16

STTAS Europe 
Industry: Global Trade Compliance Management
www.strtrade.com 

Sandler & Travis Trade Advisory Services together with 
Sandler, Travis & Rosenberg form the largest customs and 
international trade services provider in the world. Our 
strengths lie in the experience and skills of the more than 
750 professionals. Our core competencies include matters 
concerning the movement of goods and services from one 
country to another, regardless of point of export or import. 
We are on 4 continents in 10 countries.

Address: ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Candidates we look for: Ideal candidates must possess 
ability to analyze regulations and relate them to operations, 
present positive attitude and commitment to company 
goals.
How to apply: careers@sttas.com

E-mail: careers@sttas.com
Phone number: +48 222236111

Success Masters Sp. z o.o.
Branża: Nauka i edukacja
www.stop-stres.pl

Jesteśmy firmą edukacyjno-szkoleniową zajmującą się 
zwiększaniem efektywności pracowników przez Metody 
Zarządzania Stresem.
Prowadzi je lekarz z 20 letnim doświadczeniem w leczeniu 
pracowników dotkniętych przewlekłym stresem.
Wg badań wyraźne obniżenie poziomu stresu, pomaga osią-
gnąć pełnie możliwości oraz podnosi wyniki wykonywanej 
pracy.

Siedziba główna: Jana Pawła II 41, 05-500 Piaseczno

Poszukiwani pracownicy: Przedstawiciel handlowy, Specjal-
ista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, 

Sposób aplikowania: odpowiedź na oferty pracy pracodaw-
cy publikowane na praca.pl, email bezpośrednio

E-mail: e.bonder@bonder.com.pl
Telefon: +48 668 927 239

T-Mobile Polska S.A.
Branża: telekomunikacja
www.t-mobile.pl/kariera

T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych 
w Polsce świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych 
dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Sieć 
T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu mobilnego 
oraz stacjonarnego w systemach abonamentowych, 
przedpłaconych i mix a także usługi bankowe. Firma należy 
do najlepszych pracodawców na rynku polskim. W 2014 roku 
połączyła swoje siły z firmą GTS Polska.

Siedziba główna: T-Mobile Polska S.A.

Poszukiwani pracownicy: Konsultanci ds. Sprzedaży, 
Obsługi Klienta, Telemarketerzy, Specjaliści
 
Sposób aplikowania: www.t-mobile.pl/kariera-oferty pracy - 
CV , list  motywacyjny

E-mail: praca@t-mobile.pl
Telefon: +48 413 60 00

timework Sp. z o.o. s.k.
Branża: Agencja pracy tymczasowej.
www.timework.pl

Od 8 lat spełniamy oczekiwania naszych Klientów świadcząc 
kompleksowe usługi personalne na najwyższym poziomie. 
Powierzanie nam funkcji pomocniczych w strukturach firmy, 
kadrowo – płacowych, czy też HR, pozwala w krótkim czasie 
i przy niewielkich nakładach finansowych osiągnąć zamierzo-
ne cele. Realizujemy procesy rekrutacyjne dla wielu przed-
siębiorstw i z każdym dniem pozyskujemy chętne osoby do 
pracy. Posiadamy bogatą bazę kandydatów do pracy.

Siedziba główna: Al. Jerozolimskie 44/312; 00-024 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: C/C++ Software Engineer Bydgo-
szcz, Telemarketer, Pracownik Produkcji Bydgoszcz, Konsult-
ant Telefoniczny, Specjalista ds. Kadr i Płac 
Sposób aplikowania: On Line za pomocą funkcji – Aplikuj 
na naszej 

E-mail: Office@timework.pl
Telefon: +48 91 422 02 82

Tax Care S.A.
Branża: Usługi pośrednictwa finansowego oraz outsourcing 
księgowy
www.taxcare.pl

Tax Care jest jedyną na polskim rynku firmą zapewniająca 
kompleksowe wsparcie w funkcjonowaniu i rozwoju małych 
i średnich firm. Podstawą działalnością Spółki jest unikato-
we połączenie doradztwa finansowego z najwyższej jakości 
usługami księgowymi.
Tax Care to ogólnopolska sieć ponad 62 oddziałów sprzeda-
żowych, 5 centrów księgowych oraz 25 zespołów księgowych 
zlokalizowanych w największych miastach. 

Siedziba główna: Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Doradca Biznesowy, Asystent 
Doradcy Biznesowego, Księgowa, Pomoc Księgowa.
Sposób aplikowania: 
Przesłanie CV na podejmijwyzwanie@taxcare.pl

E-mail: podejmijwyzwanie@taxcare.pl 
Telefon: +48 22 262 00 00



Trenkwalder & Partner Sp. z o.o.
Branża: Usługi rekrutacyjne
www.trenkwalder.pl

Trenkwalder należy do Grupy Trenkwalder International AG 
z obrotem powyżej 1 miliarda euro. Grupa Trenkwalder jest 
jedną z wiodących agencji pracy w Europie, zatrudnia ponad 
55 000 pracowników i ma ponad 300 biur w 17 krajach 
Europy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i najlepszym 
specjalistom w branży, Trenkwalder zdobywa zaufanie coraz 
liczniejszej rzeszy zatrudnionych kandydatów oraz zadowolo-
nych klientów.

Siedziba główna: Skierniewice,  ul. Czerwona 22; oddział: 
00-140 Warszawa, al. Solidarności 117, pok. 101
Poszukiwani pracownicy: Serwisanci urządzeń technicz-
nych, pracownicy recepcji, specjaliści ds. obsługi klienta, 
pracownicy magazynowi, pracownicy przy archiwizacji 
dokumentów
Sposób aplikowania: online, poczta, kontakt osobisty 
z biurem

E-mail: plwarszawa@trenkwalder.com.pl
Telefon: +48 22 203 61 66

TTM Healthcare
Branża: Rekrutacja w branży medycznej
www.ttmhealthcare.com

Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w rekru-
tacji w sektorze medycznym. Współpracujemy z najlepszymi 
szpitalami, klinikami oraz domami długotrwałej opieki pielę-
gniarskiej w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Arabii Saudyjskiej. 
W ostatnich latach wygraliśmy wiele międzynarodowych, 
prestiżowych plebiscytów i konkursów, w tym nagrodę dla 
najlepszej agencji rekrutacyjnej - przyznawaną przez osoby 
korzystające z usług rekruterów.

Siedziba główna: Ennis, Co. Clare, Irlandia

Poszukiwani pracownicy: pielęgniarki ogólne, instrumenta-
riuszki, pielęgniarki anastezjologiczne, chirurgiczne, opiekun-
ki, technicy radiologii, lekarze specjaliści
Sposób aplikowania: Przesłanie CV na adres mailowy 
ujadowska@ttmhealthcare.com 

E-mail: ujadowska@ttmhealthcare.com,
polska@ttmhealthcare.com
Telefon: 00353860248513

UNIAPOL
Branża: Agencja Pracy Tymczasowej
www.uniapol.com

Uniapol jest agencją pracy tymczasowej działającą na rynku 
od 2005 roku. Od początku funkcjonowania naszym prio-
rytetem było dostarczanie kompleksowych i elastycznych 
rozwiązań zarówno tym, którzy szukają zatrudnienia, jak 
i firmom poszukującym wykwalifikowanych i zaangażowa-
nych pracowników. Działamy profesjonalnie i skutecznie w 
Polsce oraz na rynku międzynarodowym dając zatrudnienie 
i zapewniając pracowników we wszystkich gałęziach gospo-
darki. 

Siedziba główna: Poznań

Poszukiwani pracownicy: Pracownicy fizyczni, pracownicy 
umysłowi m.in. programiści, inżynierowie, specjaliści, konsul-
tanci SAP, przedstawiciele handlowi i inni
Sposób aplikowania: Poprzez stronę internetową www.
uniapol.com , na adres mailowy: poznan@uniapol.pl lub 
portale ogłoszeniowe 

E-mail: poznan@uniapol.pl
Telefon: + 48 61 67 315 42 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
BIURO KARIER

Branża: Szkolnictwo wyższe
www.biurokarier.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce 
i od wielu lat najlepszą w rankingach. Prowadzi studia na 
3 stopniach dla 45 tys. studentów na ponad 100 kierunkach, 
specjalnościach i specjalizacjach. 
Uniwersytet Warszawski wspiera studentów i absolwen-
tów w wejściu na rynek pracy poprzez  świadczenie m.in.: 
doradztwa zawodowego, udostępnianie ofert pracy, praktyk 
i staży oraz organizację warsztatów i szkoleń
 
Siedziba główna: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przed-
mieście 26/28

Poszukiwani pracownicy: Biuro Karier UW udostępnia 
oferty w serwisie www.biurokarier.edu.pl

E-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl
Telefon: 0 22 55 20 763

XPLUS SA
Branża: IT
www.xplus.pl

XPLUS SA działa na polskim rynku IT od 2002 roku i jest 
największym partnerem Microsoft realizującym projekty 
wdrożeniowe, które bazują na produktach: Microsoft Dyna-
mics AX, Dynamics CRM, PPM, SharePoint.
Zatrudniamy ponad setkę certyfikowanych specjalistów 
szczycących się ponad 200 certyfikatami Microsoft Dynamics 
i wciąż powiększamy nasz zespół o kolejnych profesjonali-
stów. Chcesz pracować z najlepszymi? Dołącz do nas!

Siedziba główna: Warszawa

Poszukiwani pracownicy: Programiści: X++ (MS Dynamics 
AX), .NET; Konsultanci: MS DYNAMICS AX, MS DYNAMICS 
CRM, BI; Testerzy; Kierownicy Projektów; Administratorzy IT
Sposób aplikowania: Jeśli chcesz dołączyć do zespołu firmy 
XPLUS SA, prześlij swoją aplikację na adres: 
rekrutacja@xplus.pl
E-mail: rekrutacja@xplus.pl
Telefon: +48 22 295 02 50/ +48 22 295 02 99

ZPUE S.A.
Branża: Elektroenergetyczna
www.zpue.pl 

ZPUE S.A. należy do Grupy Koronea, która skupia wokół 
siebie kilka spółek działających w sektorze: elektroenerge-
tycznym (ZPUE Silesia, ZPUE EOP, ZPUE Elektroinstal), bu-
dowlanym ( Stolbud Włoszczowa, Stolbud Pszczyna, Kortrak)  
i usługowym ( ZPUE Holding, Villa Aromat). Od ponad 25 lat 
ZPUE S.A. produkuje m.in. kontenerowe stacje transforma-
torowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, słupowe 
stacje transformatorowe.

Siedziba główna: Włoszczowa

Poszukiwani pracownicy: Inżynier procesu produkcyjnego, 
Inżynier w dziale techniki i rozwoju, Specjalista ds. exportu
Oferty dostępne na stronie www.zpue.pl
Sposób aplikowania: Osoby zainteresowane pracą prosimy 
o składanie aplikacji na mail rekrutacja@zpue.pl 

E-mail: rekrutacja@zpue.pl
Telefon: 041 38 81 243

UPC Polska Spółka z o.o. 
Branża: Telekomunikacyjna 
www.upc.pl/kariera 

UPC Polska jest liderem cyfrowych usług kablowych: telewi-
zji, szerokopasmowego Internetu i telefonii. Jesteśmy częścią 
największego międzynarodowego operatora telewizji kablo-
wej na świecie – Liberty Global.
Oferty pracy kierujemy zarówno do osób młodych bez 
doświadczenia, osób pragnących zmienić swój kierunek roz-
woju zawodowego oraz do specjalistów i menagerów,
a także dla osób chcących rozwijać się w sprzedaży. 

 
Siedziba główna: 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27 

Poszukiwani pracownicy: Obecnie poszukujemy osób 
zarówno do sprzedaży bezpośredniej dedykowanej klientom 
indywidualnym, jak również klientom biznesowym oraz do 
Salonów Sprzedaży.
Sposób aplikowania: Więcej informacji o firmie, ofertach 
pracy oraz warunkach współpracy znajdziesz na stronie 
www.upc.pl/kariera 

E-mail: rekrutacja.warszawa@upc.pl 
Telefon: +48 22 241 68 23

Urząd Dozoru Technicznego
Branża: Energetyka, Przemysł, Technologie, inne 
www.udt.gov.pl

UDT jest państwową osobą prawną działającą w zakresie 
wspierania państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodar-
czych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpie-
czeństwu użytkowania urządzeń technicznych, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia 
lub środowiska. Nasze wartości to bezstronny, niezależny 
i rzetelny dozór obejmujący urządzenia ciśnieniowe 
(np. kotły) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. dźwigi).

Siedziba główna: ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
 
Poszukiwani pracownicy: Energetyka, Przemysł, Technolo-
gie, Administracja, Finanse, IT inne

Sposób aplikowania: www.praca.udt.gov.pl

E-mail: jacek.pazia@udt.gov.pl 
Telefon: +48 22 57-22-192



Jak skutecznie 
szukać pracy  
z Praca.pl?
Czy wiesz, że nasz serwis daje Ci znacznie więcej opcji niż tylko przeglądanie i odpowiadanie na aktualne 
ogłoszenia rekrutacyjne? W jaki sposób maksymalnie wykorzystać możliwości portalu Praca.pl?

Wiemy, że aby znaleźć dobrą pracę, trzeba się napraco-
wać. Dlatego serwis Praca.pl wprowadził kilka udogod-
nień, aby łatwiej było Ci znaleźć Twoją pracę marzeń 
– wykorzystaj je i zwiększ efektywność swoich działań! 

5 sposobów szukania pracy z Praca.pl

1. Aplikuj kiedy chcesz i skąd chcesz 

Założyłeś już konto w serwisie Praca.pl? Nie? To czym 
prędzej to zrób. Konto pozwala Ci nie tylko na wgranie 
do systemu swojego CV oraz listu motywacyjnego, 
ale umożliwia również śledzenie historii twoich poszu-
kiwań pracy (dzięki temu wiesz, do jakich firm apli-
kowałeś) oraz daje opcje na wysłanie odpowiedzi na 

ciekawe ogłoszenie rekrutacyjne z każdego miejsca. 
Nie musisz mieć przy sobie CV i swojego komputera 
– możesz przesłać zgłoszenie nawet z komórki.  

2. Zapamiętuj intersujące ogłoszenia

Masz chwilę czasu na zapoznanie się z nowymi ogło-
szeniami, ale nie chcesz lub nie możesz na nie teraz 
odpowiadać? Skorzystaj z opcji szybkiego zapamięty-
wania oferty pracy – kliknij na gwiazdkę umieszczoną 
obok ogłoszenia i dodaj ofertę do ulubionych. A kiedy 
będziesz mieć czas by przesłać aplikacje, łatwo wró-
cisz do zapisanych ofert bez konieczności powtórnego 
przeglądania wszystkich ogłoszeń. Dzięki temu zarów-
no oszczędzasz czas, jak i masz pewność,  że żadna 
ciekawa propozycja Cię nie ominie. 

3. Subskrybuj oferty pracy

Nie masz czasu na śledzenie nowych ogłoszeń, ale nie 
chcesz by umknęła ci atrakcyjna oferta pracy? Zaplanuj 
subskrypcję  i otrzymuj powiadomienia mailowo. 
W serwisie Praca.pl możesz ustawić do 
5 różnych subskrypcji. Wybierz obszar zawodowy, 
którym jesteś zainteresowany i miasta lub kraje w ja-
kich chcesz pracować. Możesz również ustawić alert 
na określone słowa kluczowe lub wyeliminować te, 
które nie spełniają Twoich oczekiwań (np. wybierając 
branżę IT, wpisz języki programowania jakie znasz i wy-
łącz z poszukiwań stanowiska juniorskie).  Wiadomość 
z najnowszymi ofertami pracy będziesz otrzymywać 
w wybranym przez Ciebie dniu tygodnia. 

4. Wykorzystaj profil i daj się znaleźć pracodawcy

Mimo iż aktywnie nie szukasz pracy, to jesteś otwarty 
na nowe możliwości? Poświęć kilka minut i uzupełnij 
swój profil – dodaj informacje o wykształceniu, do-
świadczeniu, umiejętnościach i pozwól by pracodawca 
sam cię znalazł. Nasi ogłoszeniodawcy korzystają 
z bazy kandydatów, którą im udostępniamy i na własną 
rękę poszukują w naszym serwisie osób, które speł-
niają ich oczekiwania. Zatem, praca może znaleźć Cię 
sama!  
Przygotowany profil to również możliwość bezpośred-
niego aplikowania na ofertę pracy bez konieczności wy-
syłania osobnego maila do pracodawcy, automatyczne 

uzupełnianie danych w formularzach rekrutacyjnych 
i opcja na zapisanie swojego profilu jako CV w formacie 
pdf. Dzięki temu masz swoje CV zawsze pod ręką. 

5. Uzupełnił profil o List Motywacyjny, portfolio, 
certyfikaty 

W zakładce „Moje pliki” znajdziesz miejsce na to, by 
uzupełnić swoje konto o dodatkowe dokumenty 
– możesz wgrać swoje CV, list motywacyjny (a nawet 
kilka ich wersji, tak by móc przesyłać zgłoszenia na róż-
ne oferty pracy). Nie zapomnij o tym, by przygotować 
portfolio – taki dokument również możesz przesyłać 
do pracodawcy. Ilość miejsca w Twoim profilu jest nie-
ograniczona – możesz zatem dodać również referencje 
lub certyfikaty. 

Chcesz mieć pewność, że zrobiłeś wszystko by mak-
symalnie wykorzystać możliwości serwisu? Sprawdź 
stopień uzupełnienia twojego profilu, upewnij się, że 
dodałeś do niego wszystkie ważne informacje i pliki. 
Możesz również skorzystać z naszych poradników 
w zakładce Kariera i Rozwój i zapoznać się z profilami 
pracodawców którzy aktualnie rekrutują. 

Szukanie pracy z naszym serwisem staje się szybsze, 
łatwiejsze i bardziej efektywne!

Powodzenia!
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Profesjonalne wsparcie online 
w poszukiwaniu pracy

Aktualizacje
codziennie setki nowych ofert pracy

Społeczność
                   60 000 użytkowników   

Rozpoznawalność
59%  internautów zna portal Praca.pl 

Użytkownicy
2 miliony użytkowników miesięcznie

Zasięg
30 000 firm

Updates
hundreds of new job offers each day

Community
                           60 000 users 

Recognition
59% of internet users know Praca.pl

Professional online support for job searching

Users
2 million users each month

Reach
30,000 companies
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