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WITAMY
Oddajemy w Twoje ręce kolejne wydanie
Przewodnika dla studentów politechnik
„Strefa Inżyniera”. Zebraliśmy tu
ciekawe informacje, jakie mogą być dla
Ciebie przydatne na początku kariery 
zawodowej. 

Na kolejnych stronach znajdziesz
więc raport o wynagrodzeniach
wśród inżynierów oraz specjalistów IT.
Przygotowaliśmy także przegląd branż
– jako student politechniki masz przed
sobą paletę możliwości. Warto zapoznać
się z tym, jak wygląda praca w poszczególnych 
sektorach oraz jakie możliwości
daje kariera w każdym z nich.

W Przewodniku znajdziesz także przykładowe 
rozwiązania konkretnych problemów z zakresu 
programowania oraz projektowania 
w SolidWorks. 

Więcej informacji znajdziesz na:
Strefainzyniera.pl.
Serdecznie zapraszam!
Karol Kołowski Redaktor naczelny

Wydawca:
NET Portal Ul. Poprzeczna 13, 05-840 Brwinów
Redakcja:
NET Portal Ul. Poprzeczna 13, 05-840 Brwinów
www.strefainzyniera.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy

Za treść reklam, ogłoszeń i artykułów
sponsorowanych redakcja nie ponosi
odpowiedzialności.
Reklama:
reklama@strefainzyniera.pl;
tel. +48 509 281 176
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Wykształcenie techniczne nadal jest w cenie. Mediana wynagrodzeń ma-
gistrów inżynierów w 2016 roku była o 1 050 PLN wyższa od zarobków ma-
gistrów i wyniosła 5 300 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagro-
dzeń za rok 2016, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Co czwarty pracownik z tytułem magistra inżyniera zarabiał 8 000 PLN i wię-
cej, a 25% z nich zarabiało 3 700 PLN i mniej.

WYNAGRODZENIA 
MAGISTRÓW INŻYNIERÓW
W 2016 ROKU

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2016 roku (brutto w PLN)

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku

wynagrodzenia magistrów

25% zarabiało powyżej:

6 500 PLN 

mediana: 

4 250 PLN

25% zarabiało poniżej:  

3 000 PLN

wynagrodzenia inżynierów

25% zarabiało powyżej:

 8 000 PLN 

mediana: 

5 300 PLN

25% zarabiało poniżej: 

3  700 PLN
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Najwyżej z tytułem magistra inżyniera zarabiały osoby w województwie mazowieckim. Mediana 
ich wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie.  

Wynagrodzenia całkowite 
magistrów inżynierów w wybranych województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

5 500
PLN

4 800
PLN

4 700
PLN

5 072
PLN5 000

PLN

6 000
PLN

4 500
PLN

5 070
PLN

5 007
PLN

4 100
PLN

5 400
PLN

4 200
PLN

3 820
PLN

4 210
PLN

6 500
PLN

3 875
PLN

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku

8  000

od 2 do 3 od 6 do 8 od 11 do 15od 4 do 5 od 9 do 10 od 161 lub mniej

5  000

4  000

7  000

6  000

3  000

2  000

1  000

3 000

4 000

5 000

5 500
6 100

6 700
7 000

Mediana wynagrodzeń całkowitych 
magistrów inżynierów o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Zarobki magistrów inżynierów rosną wraz ze stażem pracy

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku

4
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SPRZEDAŻ
Doradca techniczno-handlowy 2 906 3 988 5 675

Inżynier sprzedaży/przedstawiciel handlowy 
branży technicznej

4 100 5 700 7 500

BUDOWNICTWO
Projektant konstrukcji stalowych 3 500 5 000 6 695
Kosztorysant budowlany 2 700 3 400 4 100
Projektant instalacji sanitarnych (HVAC) 3 158 4 125 5 550

Inżynier budownictwa 3 237 4 250 5 700

Geodeta 2 500 3 000 4 000

Projektant instalacji elektrycznych 3 610 4 740 6 500

Inspektor nadzoru (budownictwo) 4 000 4 800 6 250

Projektant konstrukcji budowlanych 4 000 5 000 6 600

Inżynier budowy 3 205 3 850 4 700

Asystent projektanta (budownictwo) 2 500 3 063 3 900

Konstruktor 3 500 4 500 5 645

JAKOŚĆ
Pełnomocnik ds, systemów jakości 4 100 5 000 7 000
Kontroler jakości 2 550 3 050 3 885

Inżynier ds, jakości 4 200 5 300 6 830

Specjalista ds, jakości 3 097 3 900 4 900

stanowisko
25% zarabiało 

poniżej
mediana

25% zarabiało 
powyżej

PRODUKCJA
Projektant instalacji technologicznych 3 500 4 026 5 300
Projektant instalacji przemysłowych 3 975 5 250 7 650
Główny technolog produkcji 4 200 5 250 7 200

Specjalista ds, dokumentacji technicznej 3 447 4 200 5 000

Elektronik 3 200 4 000 5 500

Laborant chemiczny (chemik) 2 400 2 800 3 300

Specjalista ds, planowania produkcji 3 311 4 090 5 159

Automatyk (produkcja) 3 400 4 300 5 300

Inżynier serwisu/specjalista ds, serwisu 4 000 5 000 7 000

Technolog produkcji 3 110 3 916 4 950

Wynagrodzenia magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach

Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych sta-
nowiskach znajdziesz na stronie
http://wynagrodzenia.pl/moja-placa. Zapraszamy także do uczestnictwa 
w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć na stronie http://wynagrodzenia.pl
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WYNAGRODZENIA W DZIAŁACH IT

W 2016 ROKU

mediana

25% zarabiało
poniżej

25% zarabiało
powyżej

Wynagrodzenia w działach IT w 2016 roku

6 000
PLN

9 000
PLN

4 000
PLN

W 2016 roku spośród osób pracujących w działach IT najwięcej zarobiły zatrudnione w Warszawie. Mediana 
ich wynagrodzeń była wyższa o 1 739 PLN od mediany dla całego kraju i wyniosła 7 329 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w działach IT w wybranych polskich miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Warszawa

Wrocław

2 000 3 0001 000 1 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Poznań

Łódź

Kraków

Gdańsk

Katowice

Szczecin

Lublin 5 000

5 800

5 200

7 329

7 200

7 000

6 500

6 000

5 891

Mediana wynagrodzeń w działach IT w 2016 roku wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie – wy-
nika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. 
Najlepiej wynagradzanych 25% pracowników zarabiało ponad 9 000 zł brutto , a 25% najgo-
rzej zarabiających – 4 000 zł brutto i mniej.
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25% zarabiało 
poniżej

mediana
25% zarabiało 

powyżej

Architekt – projektant systemów IT 8 000 11 000 14 000

Konsultant SAP 5 000 7 450 11 000

Inżynier oprogramowania 6 300 8 200 10 500

Programista baz danych 6 625 8 500 9 100

Programista systemowy języków 
niskiego poziomu 

4 100 5 800 8 625

Programista Java 4 500 6 750 9 100

Programista C/C++ 4 500 6 625 8 775

Programista Python 4 500 6 000 8 500

Inżynier ds. testów automatycznych 5 000 6 600 8 550

Programista systemowy języków 
wysokiego poziomu 

4 875 7 500 10 900

Programista .NET 4 450 6 213 8 500

Administrator systemów IT 4 195 5 700 7 500

Programista (stanowisko ogólne) 4 000 6 000 8 250

Konsultant ds. wdrożeń 4 085 5 538 7 020

Programista aplikacji mobilnych 4 500 6 000 8 000

Programista PHP 3 500 4 800 6 600

Programista Javascript
/Front-End Webdeveloper 

4 000 5 623 7 821

Tester oprogramowania 3 500 4 820 6 300

Analityk baz danych 3 750 5 100 7 000

Programista CNC 3 040 3 920 4 950

Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdziesz na stronie 

http://wynagrodzenia.pl/moja-placa. Zapraszamy także do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.

Ankietę do badania można znaleźć na stronie http://wynagrodzenia.pl.

Wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
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Tak samo jak w każdym innym zawodzie – trzeba 
mieć coś, co nas wyróżni. Każdy to ma, wystarczy to 
znaleźć, nazwać i zacząć wykorzystywać. Na począ-
tek warto spisać swój portret jako marki osobistej, za-
stanowić się nad tym, co nas wyróżnia, spisać swoje 
cele, wyróżniki, ale też słabe strony. Zastanowić się, 
do kogo chcemy dotrzeć, kto jest naszą grupą od-
biorców i jakie idee możemy przekazać innym. Bo 
nie chodzi tu o wymyślenie strategii promocji, gdyż 
marka osobista to nie jest lans. Za nim musi stać coś 
więcej – pewne wartości, które nasza marka symbo-
lizuje np. solidność, uczciwość, eksperckość w na-
szej branży. Nie ma znaczenia czy jesteś lekarzem, 
inżynierem czy marketerem – obowiązują te same 
zasady. Jesteśmy ludźmi, każdy jest inny i każdy jest 
marką samą w sobie. Od Ciebie zależy, jak będziesz 
umiał to wykorzystać. 

Inżynier i jego drogi dotarcia do pracodawcy
Zapytasz pewnie, którymi mediami powinieneś się 
przede wszystkim zainteresować. Po pierwsze tymi, 
gdzie są nasi odbiorcy. Warto przy tym skorzystać z 
narzędzi do monitoringu internetu i z Google’a. Dzię-
ki nim wyszukamy np. fora dyskusyjne lub serwisy, 
które skupiają ludzi z naszej grupy docelowej. Znajdź 
miejsca, w których możesz się udzielać lub po prostu 
rozmawiać z ludźmi, pomagać im rozwiązywać ich 
problemy. Tak właśnie zaczynał np. Gary Vayner-
chuk, który na początku doradzał ludziom w dobo-
rze wina, a obecnie jest światowym guru nie tylko od 
wina, ale także od szeroko rozumianej komunikacji. 
Poza tym warto być tam, gdzie nie jest to oczywi-
ste – na Facebooku, na Instagramie czy Twitterze. To 
wszystko miejsca, gdzie inżynier również może budo-
wać swoją markę, chociaż na pierwszy rzut oka nie 
widać tam, że ktoś jest inżynierem. 

Czy da się znaleźć pracę dzięki mediom społecznościowym?
Naturalnie. Prawie 100% rekruterów sprawdza informacje 
o potencjalnych pracownikach w social media. Pracę 
można tam znaleźć jeszcze z jednego powodu – są tam 
pracodawcy. U nas w agencji publikujemy ogłoszenia na 
Facebooku i to Facebook jest głównym źródłem pozy-
skiwania naszych nowych pracowników. Podobnie wy-
gląda to w wielu innych fi rmach, nie tylko w branży me-
diowej. Szczególnie jest to ciekawe dla studentów, którzy 
dzięki grupom na Facebooku mogą znaleźć dorywcze 
prace, różne praktyki i staże, dzięki którym zaczepią się w 
jakimś miejscu, poznają ludzi i potem będą z tego czer-
pać zyski. Chodzi tu bowiem o to, że media społecz-
nościowe oczywiście mogą nam zapewnić pracę, ale 
przede wszystkim dają nam kontakty i relacje. Niektóre 
z nich zaprocentują w przyszłości - może się okazać, że 
pomogliśmy komuś, kto za jakiś czas będzie szukał takiej 
osoby jak my i wtedy sam się do nas zgłosi. 

Inne narzędzia przydatne w tworzeniu własnej marki
Warto poznać darmowe narzędzia Google’a To do 
monitorowania swojej marki w internecie i poszuki-
wania miejsc do dyskusji i miejsc, w których możemy 
się zaangażować. Wypróbuj też profesjonalne narzę-
dzia do monitoringu sieci i social mediów. Dzięki nim 
znajdziesz swoich przyszłych klientów i potencjalnych 
pracodawców. Jeśli masz taką możliwość, staraj się 
doradzać innym, nie rób sobie jednak dosłownej 
reklamy. Np. ktoś o coś pyta, ma problem i my od-
powiadamy, nie musimy od razu kierować go do 
naszego sklepu czy strony. Jeśli zbudujemy profesjo-
nalną relację, to wtedy ta osoba sama chętnie za-
płaci nam za usługę. Tworzenie marki to nie szybka 
konwersja, a długofalowy proces. Jak sama nazwa 
wskazuje, budowanie to proces, w którym mamy 
fundamenty, potem stawiamy kolejne piętra i wy-
kańczamy mieszkania, a następnie musimy dbać o 
ich utrzymanie. To codzienna praca, która trwa.

Marcin Żukowski — cyfrowy tubylec, account manager 
w agencji interaktywnej Mint Media, gdzie opiekuje się 
kluczowymi klientami. Aktywny działacz IAB Polska, autor 
artykułów branżowych. Występuje na konferencjach i szko-
leniach. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Założył fundację 
Cyfrowi Tubylcy. Przez pięć lat prowadził Stowarzyszenie Mło-
daRP, aktywizujące młodych ludzi na polu polityki, gospodar-
ki i kultury. Pisze, komentuje i doradza w zakresie e-marketingu 
mediom, fi rmom i instytucjom.

Marka osobista inżyniera w social 
media - planowanie strategii według 
Marcina Żukowskiego
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Poniższy przykład (rysunek 26.1) przedstawia model konstrukcji spawanej wzorowany na klatce samochodu rajdowego. 
Oczywiście nie będzie to cała klatka bezpieczeństwa, tylko jej prosty przykład. Głównym celem przykładu jest zaprezen-
towanie zastosowania szkicu 3D. W rozdziale przypomnimy również definicję profilu hutniczego. Model zostanie wykonany 
jako konstrukcja spawana.

„SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. 
Praktyczne przykłady”, Jerzy Domański, wyd. Helion

W poniższym przykładzie wszystkie zaokrąglenia zostaną wykonane z promieniem R200 mm.
Szkic zostanie wykonany jako Szkic 3D. W pierwszej fazie zostanie wykonany jako Szkic 3D na płaszczyźnie, a następnie po 
edycji zostaną wprowadzone elementy szkicu nieleżące na płaszczyźnie.

Utwórz nowy plik części:

• kliknij prawym przyciskiem myszy Płaszczyznę przednią w drzewie operacji i wybierz Szkic 3D na płaszczyźnie
(rysunek 26.9),

Rysunek 26.1.
Uproszczony przykład klatki 
samochodu rajdowego

Rysunek 26.2.
Uproszczone wymiary klatki

Rysunek 26.9.
Tworzenie szkicu jako Szkic 
3D na płaszczyźnie

Na rysunku 26.2 przedstawiono podstawowe wymiary klatki — wymiary mierzone od 
środków profili, wszystkie zaokrąglenia szkiców R200.

Projekt klatki samochodu 
rajdowego w SolidWorks

Model klatki
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Wykonaj szkic jak na rysunku 26.10, kilka podpowiedzi:

• zastosuj pionową linię środkową od środka układu do środka linii poziomej,
• między końcami dolnymi linii pionowych a środkiem układu dodaj relację Poziomo,
• nadaj relację Symetria między liniami ukośnymi i linią środkową (zaznacz dwie linie i linię środkową, pojawi się      
 możliwość dodania relacji),
• nadaj relację Symetria między liniami pionowymi i linią środkową,
• przy wymiarowaniu długości linii klikaj punkty końcowe linii,
• zatwierdź szkic.

• włącz polecenie Linia,
• kliknij linię poziomą i za pomocą klawisza Tab zmień wyświetlane oznaczenia osi,
• narysuj linię wzdłuż osi Z (rysunek 26.12),

• narysuj kolejną linię ukośnie (nie leży na żadnej osi) (rysunek 26.13),
• narysuj linię wzdłuż osi Y (rysunek 26.13),
• między punktami jak na rysunku 26.14 (punkty A i B) dodaj relacjęWzdłuż Z (lub innej właściwej),

Kolejne linie w szkicu:

• edytuj szkic 3D (rysunek 26.11),

Rysunek 26.10.
Szkic 3D na płaszczyźnie

Rysunek 26.11.
Edycja szkicu 3D

Rysunek 26.12.
Linia wzdłuż osi Z
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Rysunek 26.13.
Dwie kolejne linie

Rysunek 26.14. 
Relacja Wzdłuż Z między 
punktami A i B

Rysunek 26.15. 
Wymiary szkicu

Rysunek 26.16. 
Kolejne trzy linie

• zaokrąglij nowe elementy szkicu, R200 mm,
• wprowadź wymiary 350, 500, 1000, 2000 (rysunek 26.15),

Narysuj trzy linie (rysunek 26.16):

• linia 1. — wzdłuż osi Z,
• linia 2. — ukośnie,
• linia 3. — wzdłuż osi Y,
• dodaj relację Wzdłuż X między punktami dolnymi linii — punkty A i B na rysunku 26.15,

• dodaj relację Symetryczne między odpowiednimi liniami (rysunek 26.17):
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Rysunek 26.17. 
Symetria par linii

Rysunek 26.18. 
Uzupełnienie szkicu

Rysunek 26.19. 
Wstawianie pierwszego 
członu konstrukcyjnego

Rysunek 26.20. 
Przykład ukończonego 
modelu klatki

• zaznacz odpowiednią parę linii i płaszczyznę symetrii (tu:Płaszczyzna prawa),
• wybierz Ustaw jako symetryczne,
• wykonaj dla trzech par linii,
• zaokrąglij narożniki, promień R200 mm (rysunek 26.18),
• dorysuj brakujące linie, dodaj relacje odpowiednim punktom Wzdłuż X (rysunek 26.18).

Wszystkie człony konstrukcyjne dodaj w jednym poleceniu (w różnych grupach).
Na rysunku 26.19 pokazano przykład wstawienia członów konstrukcyjnych w pierwszej grupie. Zwróć uwagę na zazna-
czenie polecenia Scalaj obiekty segmentów łuku.

Kolejne rury wstaw w tym samym poleceniu, klikając Nowa grupa.
Na rysunku 26.20 pokazano przykład ukończonego modelu klatki.
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What is a database and DBMS?
Database can be defined as a repository for storing 
data or information which is:
• Interrelated: It means that parts of data within the 

database are associated with other parts in it, e.g. 
data on purchased products must be related to cu-
stomers who bought them.

• Organized: It means that data is usually arranged on 
the basis of application requirements; data with the 
same properties is e.g. grouped together.

• Accessible & exploitable: It means that data must 
be available for quick data retrieval by third party 
applications using a variety of programming langu-
ages such as Java.

It is the role of database administrator (DBA) to operate, 
secure, monitor and maintain the database, whereas 
data administrator is a non-technical position responsi-
ble for defining and implementing consistent principles 
connected with data, such as setting data standards 
and data definitions that apply to all the databases in 
an organization.

The simplest type of database is a set of flat files stored 
on computer disk. A simple database usually consists of 
tables that are managed by a Database Management 
System (DBMS) used as an interface between a databa-
se and its users and other programs which access that 
database. DBMS helps to define, create, query, update 
and administer database. All database files are integra-
ted into one system, so there are less redundancies and 
data management is more efficient. The DBMS can be 
accessed by the database administrator e.g. through 
the web interface or Graphical User Interface (GUI). 

DBMS vendors such as Oracle®, Microsoft® or Postgre-
SQL® provide various drivers for different programming 
languages and platforms which enable access to d ta-
base engine. The main functionalities and objectives for 
DBMS are the following: 

• Data availability: It refers to making data available 
to multiple concurrent users. Such access is control-
led by the DBMS to avoid conflicts and deadlocks. 

• Data manipulation: This includes alteration of stored 
data and retrieval of data.

 DATABASES
– LEARN ENGLISH WITH ENGLISH 4 IT

• Data integrity: It refers to the assumption that data ava-
ilable in the database is reliable and correct, without 
any inconsistencies in data types, legal values, format, 
key uniqueness and referential integrity.

• Data security: It is connected with preventing unauthori-
zed users from accessing the database; in order to ensu-
re security for the database DBMS uses:

• Encryption: It refers to converting data in the database 
to format which cannot be deciphered by the users who 
make an attempt to view data.

• Authentication: It refers to identification of a user trying 
to access the database by verifying his username and 
password.

• Authorization: This is a set of rules that DBAs set up to spe-
cify access levels that individuals or groups of users can 
have.

• Data backup & recovery: This means that DBMS provides 
ways to recover a database if there is a risk of data loss. 
The easiest way to do this is to make regular backups of 
data or replicate database from master server to slave 
server.

Common types of DBMS

Presently, the most widely used DBMS types are the following:
• Relational DBMS (RDBMS): This is the most widely used 

data model which is based on relational model defi-
ned by E.F. Codd. It will be discussed in more detail in 
the next part of this chapter. Data in RDBMS is stored in 
database objects called tables. A table is a collection 
of related data entries and it consists of columns (attri-
butes) and rows (tuples). A field is a column in a table 
which includes specific information about every record 
in it. Data stored in different tables is related by common 
fields. Such connection between two tables is called a 
relationship. The most popular RDBMS are MS SQL Se-
rver®, DB2®, Oracle® and MySQL®. 

• Most RDBMS use SQL (Structured Query Language) as 
database query language. To ensure accuracy and 
consistency of data in a relational database, integrity 
constraints are used. Three types of integrity constraints 
which are an inherent element of the relational data 
model are: entity integrity constraints, referential integrity 
constraints and domain integrity constraints. 

“English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specja-
listów IT i nie tylko”, Beata Błaszczyk, wyd. Helion
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Object-oriented DBMS (OODBMS): It is used for storing 
data in the form of objects. An object-oriented database 
can store data from various sources, such as photogra-
phs and texts, and produce output in multimedia format.

Object-relational DMBS (ORDBMS): This is an RDBMS en-
gine with additional functionality to handle such objects 
as audio, video and image files. ORDBMS was created as 
a result of increased usage of object-oriented program-
ming languages.

Data in DBMS can be stored in different ways. Having 
that in mind, the following DBMS can be listed:

• In-memory DBMS (IMDBMS): This is a DBMS in which 
the entire database is stored in RAM (Random Ac-
cess Memory) instead of SSDs (Solid State Drives) to 
optimize data storage and speed of data retrieval. 
Owing to massive intra-query parallelism on many-
-core central processing units (CPUs) the execution 
time of complex analytical queries can be reduced 
to seconds.

• Cloud-based DBMS: This is a distributed DBMS which is 
based on cloud computing platform. It means that da-
tabase is stored within a cloud and accessible remotely.

• Distributed DBMS: This is a centralized application which 
manages databases distributed over multiple different 
computers.

• Embedded DBMS: This is a DBMS which is tightly integra-
ted with application software which requires access to 
data. Database is however not accessible for end-users 
of the application.

• Database as a Service (DBaaS): This is a cloud compu-
ting service model in which database is located on se-
rvice provider’s servers. It is accessed by the client over 
the network. Clients lease use of a database. Admini-
stration

• of such database is provided by the service provider.

Vocabulary
assumption — założenie
attribute — atrybut
authentication — uwierzytelnienie/poświadczenie
authorization — upoważnienie/uprawnienie/autoryzacja
backup — kopia zapasowa
by and large — ogólnie rzecz biorąc
central processing unit (CPU) — procesor
cloud computing platform — platforma oparta na chmurze 
obliczeniowej
cloud-based DBMS — system zarządzania bazą danych w 
chmurze
collection of requirements — zbiór wymagań
column — kolumna
conceptual database model — konceptualny model bazy 
danych
concurrent access — równoczesny dostęp
consistency — spójność
consistent — spójny
constraint — ograniczenie
constraints — więzy
(to) convert (something to something) — przekształcać (coś w coś)
crow’s foot — kurza stopka
data administrator — administrator danych
data availability — dostępność danych
data backup — data integrity — integralność danych
data loading — ładowanie danych
data loss — utrata danych
data management — zarządzanie danymi
data manipulation — operowanie/ manipulowanie danymi
data migration — migracja danych

data model — model danych
data need — zapotrzebowanie na dane
data recovery — odzyskiwanie danych
data retrieval — wyszukiwanie danych
data security — bezpieczeństwo danych
data standards — standardy związane z bazami danych
data storage — przechowywanie danych
data type — typ danychkopia zapasowa danych
database administrator (DBA) — administrator baz danych
database as a service (DBaaS) — baza danych jako usługa
database design — projekt bazy danych
database designer — projektant bazy danych
database engine — silnik bazy danych
database management system (DBMS) — system zarządzania 
bazą danych
database object — obiekt bazodanowy
database query language — język zapytań do bazy danych
deadlock — zakleszczenie/blokada wzajemna
(to) decipher — rozszyfrować/odcyfrować
disk space — przestrzeń dyskowa
distributed DBMS — system zarządzania rozproszoną bazą danych
domain integrity constraints — więzy integralności domeny
driver — sterownik
embedded DBMS — system zarządzania wbudowaną bazą danych
(to) enable — umożliwiać
encryption — szyfrowanie
end-user — użytkownik końcowy
(to) ensure — zapewniać
entity integrity constraints — więzy integralności encji
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entity relationship diagram (ERD) — diagram związków encji
entity — encja
ETL (extract, transform, load) process — proces ETL/proces 
ekstrakcji, transformacji, i ładowania
evaluation — ocena
execution time — czas wykonania
exploitable — nadający się do wykorzystania
field — pole
flat file — plik płaski
foreign key — klucz obcy
graphical user interface (GUI) — graficzny interfejs użytkownika
inconsistency — niespójność
information need — potrzeba informacyjna
inherent — nieodłączny
in-memory DBMS — system zarządzania bazą danych in-memory
integrity — integralność
integrity constraints — więzy integralności
interface — interfejs
interrelated — wzajemnie powiązany
intra-query parallelism — wykonanie pojedynczego zapytania 
przy równoległym użyciu kilku procesorów
(to) involve — dotyczyć/obejmować
key uniqueness — unikalność na poziomie kluczy
(to) lease — wydzierżawić
legal value — dozwolona wartość
logical database model — logiczny model bazy danych
(to) maintain — utrzymywać
maintenance — utrzymanie
(to) make an attempt — podjąć próbę
many-core central processing unit (CPU) — procesor wielor-
dzeniowy
many-to-many relationship — relacja wiele do wielu
master server — serwer główny
multimedia format — format multimedialny
multiple concurrent users — wielu równoczesnych użytkowników
normalized — znormalizowany
notation — notacja
object-oriented database management system (OODBMS) — 
obiektowy system zarządzania bazą danych
object-oriented programming language — obiektowy język 
programowania
object-relational database management system (ORDBMS) — 
obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych
one-to-many relationship — relacja jeden do wielu
one-to-one relationship — relacja jeden do jednego
(to) operate — obsługiwać
performance tuning — dostrajanie wydajności
performance — wydajność
physical database model — fizyczny model bazy danych
(to) prevent (someone from doing something) —powstrzy-

mywać (kogoś przed czymś/kogoś przed zrobieniem czegoś)/ 
uniemożliwiać (komuś coś/komuś zrobienie czegoś)
primary key — klucz główny
principle — zasada
programming language — język programowania
(to) provide — dostarczać/zapewniać
(to) purchase — nabyć/zakupić
query — zapytanie
(to) query database — odpytywać bazę danych
query language — język zapytań
RAM (random access memory) — pamięć o dostępie swobod-
nym/pamięć RAM
record — rekord/zapis
redundancy — nadmiarowość/
redundancja
referential integrity constraints — więzy integralności referencyjnej
referential integrity — integralność referencyjna
relational database management system (RDBMS) —system 
zarządzania relacyjną bazą danych
relational model — model relacyjny
relationship — relacja/związek
release to production environment — uruchomienie w środowi-
sku produkcyjnym
(to) replicate — powielać/replikować
repository — repozytorium
requirements analysis — analiza wymagań
(to) resolve (into something) — rozkładać (na coś)
retrieval of information — wyszukiwanie informacji
row — wiersz
security constraints — ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
service provider — dostawca usługi
slave server — serwer zapasowy
(to) set standards — wyznaczać standardy
SQL (structured query language) — strukturalny język zapytań
SSD (solid state drive) — dysk SSD/dysk półprzewodnikowy
(to) store — przechowywać/składować
stored data — przechowywane/składowane dane
tablespace — obszar tabeli
third party application — aplikacja producenta zewnętrznego/
zewnętrznego dostawcy
tuple — krotka
UML (Unified Modelling Language) — zunifikowany język mode-
lowania
unauthorized user — nieautoryzowany
/nieuprawniony użytkownik
unique identifier — unikalny identyfikator
upgrade — aktualizacja
vendor — dostawca
web interface — interfejs www
whereas — podczas gdy
with respect to (something) — odnośnie do (czegoś)
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Jarosław Żeliński – 
Jako senior analityk i projektant systemów, specjalizuje się 
w prowadzeniu analiz funkcjonowania firm i organizacji, 
rekomendowaniu zmian, opracowywaniu wymagań na 
systemy informatyczne, pomocy podczas ich wdrażania. 
Jako doświadczony praktyk i erudyta, jest angażowany 
głównie do trudnych i ryzykownych projektów. 

Co to jest analiza biznesowa?

Generalnie pojęcie to nie ma ścisłej definicji. Na por-
talach z ogłoszeniami o pracy pod tym hasłem moż-
na znaleźć oferty dla analityków finansowych, specja-
listów od baz danych i kogoś, kto jakieś wymagania 
gdzieś zbiera, także dla audytorów gospodarczych. Te 
ogłoszenia to ciekawa lektura…

Ale spróbujmy coś powiedzieć o analizie biznesowej 
rozumianej tak jak w Business Analysis Body of Know-
ledge (BABoK, www.iiba.org). I tak analiza biznesowa 
to praca polegająca na pozyskiwaniu wiedzy o pla-
nowanych zmianach w organizacji oraz opisywaniu 
rekomendowanych rozwiązań, by te zmiany wdrożyć. 
W oryginale mamy: „Business Analysis is the practice of 
enabling change in an organizational context, by de-
fining needs and recommending solutions that deliver 
value to stakeholders”. Nie musi to dotyczyć technolo-
gii informatycznych. 

Sam jednak wolę mówić o analizie systemowej rozu-
mianej szeroko, czyli o procesie polegającym na zba-
daniu systemu, ocenie tego, jak jest i jak chcemy, żeby 
było, oraz opracowaniu rekomendacji. Pod pojęciem 
systemu rozumiemy tu całość konkretną lub koncep-
cyjną złożoną z współzależnych części (Ryszard Łuka-
siewicz, Dynamika systemów zarządzania, WNT, War-
szawa 1975), a więc także każdą firmę czy urząd. 

Czy tylko analityk w zespole IT dokonuje 
analizy biznesowej?

Ja jestem zwolennikiem podejścia, w którym ściśle pilnu-
je się określonych ról i odpowiedzialności w projektach. 
Role to konkretne umiejętności, odpowiedzialność wiąże 
się z powstającymi w toku projektu produktami (doku-
menty, kod aplikacji, inne) i ich jakością. W literaturze 
przedmiotu nie spotykam zbyt często terminu „zespół 
IT”. Raczej – zespół wytwórczy (deweloperski), zespół 
analityków itp. Jeżeli zrezygnujemy z opisów potocz-
nych, to można mówić o analityku biznesowym na eta-
pie analizy, tworzącym specyfikację rozwiązania, oraz o 
zespole deweloperskim na etapie realizacji (tworzenia, 
implementacji) rozwiązania. Przy zachowaniu zasady 
podziału kompetencji analityk biznesowy powinien być 
wyłącznie jeden. Kojarzenie go z jakimkolwiek zespołem 
nie jest dobrym pomysłem, bo to rola, od której należy 
wymagać niezależności i samodzielności. 

Jestem w gronie tych osób, które uważają, że rozmy-
wanie odpowiedzialności jest złą praktyką, dlatego nie 
widzę powodu, by analizą biznesową zajmował się kto-
kolwiek poza analitykiem biznesowym. Podejście takie 
widać np. w metodyce SCRUM, w której rola właściciela 
produktu (Product Owner) jest jednoosobowa. Właści-
cielem produktu na etapie implementacji jest (najlepiej, 
gdy tak jest) osoba, która go opracowała na etapie 
analizy, czyli analityk biznesowy. 

z Jarosławem Żelińskim

O analityce
biznesowej 
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Jak zostać dobrym analitykiem? 
Jakie kompetencje trzeba mieć, aby być 
dobrym analitykiem?

To temat rzeka na spotkaniach rekrutacyjnych. Od koń-
ca. Analityk musi przede wszystkim poznać i zrozumieć 
to, co analizuje, więc w sposób naturalny nasuwa się 
odpowiedź: powinien być dobrym badaczem. Moim 
zdaniem powinien być analitykiem znającym logikę, fi-
lozofię, ogólną teorię systemów, czyli rozumieć, na czym 
polega podejście systemowe. Powinien rozumieć to, co 
nazywamy naukowym podejściem do analizy. Nauko-
wym, czyli opartym na faktach i sformalizowanym (tu po-
maga filozofia, ale nie metafizyka, a epistemologia, czyli 
teoria poznania). Stosowanie notacji takich jak UML czy 
BPMN (najpopularniejszych w analizie biznesowej) to nic 
innego jak formalizm naukowy (z czego mało kto zdaje 
sobie sprawę). 

Jak zostać analitykiem? Po prostu posiąść te umiejętno-
ści… i ćwiczyć.

Jak ocenia pan perspektywy na rynku 
pracy dla analityków?

Moim zdaniem powoli rośnie świadomość tego, że „maj-
strowanie” w złożonych systemach, jakimi są firmy i or-
ganizacje wraz z oprogramowaniem, którego używają, 
wymaga dużych kompetencji i odpowiedzialności. Mam 
wrażenie, że zwinne podejście do tworzenia czy wdra-
żania zmian odchodzi do niszy, którą są np. startupy. Or-
ganizacje istniejące ponad trzy lata to w miarę okrzepłe 
systemy. Tu nie ma miejsca na eksperymenty, prototypy 
i brak planów. Nie spodziewam się jakiegoś lawinowego 
wzrostu popytu na te kompetencje na rynku pracy. Ana-
lityk biznesowy to jedna z najkosztowniejszych ról w pro-
jektach, a więc zaangażowanie kogoś takiego wymaga 
pewnej dozy desperacji. Nie zmienia to faktu, że ryzyko 
projektów IT z roku na rok rośnie, bo wzrasta złożoność 
firm i oprogramowania, którego używają. W konsekwen-
cji powoli, ale coraz rzadziej, analityk biznesowy jest wy-
kreślany z budżetu projektu. 

Jak przygotować dobrą analizę bizneso-
wą? Czy może pan zaproponować pięć 
kroków, które należy wykonać, aby opra-
cować dobrą analizę?

Tu mogę odwołać się do sprawdzonych praktyk inży-
nierskich:

1. Zrozum i opisz system (organizację), który chcesz 
ulepszać lub rozwijać.
2. Opracuj i udokumentuj rozwiązanie (model syste-
mu i model rozwiązania), 

• jeżeli to złożony system, opracuj jedynie jego 
komponentową architekturę (ta będzie nie-
zmienna) 
• wskaż rekomendowaną kolejność tworzenia 
komponentów,  
• i opracuj dokumentację pierwszego wdraża-
nego komponentu.

3. Przekaż dokumentację rozwiązania deweloperowi. 
4. W toku realizacji specyfikuj kolejne komponenty i 
przekazuj je do realizacji.
5.Zarządzaj zmianą w toku realizacji, przekaż aktual-
ną dokumentację po zakończeniu. 

Otóż analiza trwa przez cały czas wdrażania rozwiąza-
nia: najpierw powstaje pierwotna koncepcja, która po-
tem jest iteracyjnie uszczegóławiana. Dlatego analityk 
biznesowy niejako z dnia na dzień staje się właścicielem 
produktu i ma pracę do samego końca projektu. 

Rynek się zmienia szybko, a takie projekty trwają miesią-
cami, nieraz latami. Nie ma tu więc miejsca na owiane 
złą sławą tzw. wodospadowe metody pracy, czyli cią-
gnące się długimi miesiącami analizy biznesowe. Nie 
ma jednak także miejsca na żywiołowe, niepozostawia-
jące po sobie śladów projekty „zwinne”. Dokumentacja 
w projekcie to komunikacja. Także ta z historią, bo tak 
nazywam wracanie do opisów decyzji projektowych z 
wcześniejszych etapów realizacji projektu. Do tego do-
chodzi potrzeba przekazania zamawiającemu wiedzy o 
zrealizowanym projekcie, w szczególności o tym, co w 
końcu powstało. 

Dziękuję za rozmowę.
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Zbudować mechanizm alokowania pamięci, który przy 
kolejnych wywołaniach dostarcza przyległe obszary 
pamięci o wielkości nieograniczonej do 2 GB.

Jak wiemy, funkcja malloc() ma ograniczenie do 2 GB*. 
Ponadto, funkcja ta wywołana dwa lub więcej razy 
nigdy nie przydziela bloku przyległego do poprzednio 
przydzielonego bloku. Wynika to stąd, że malloc() za-
trzymuje dla siebie kawałek pamięci, w którym zapa-
miętuje, co dostarczyła, aby móc potem prawidłowo 
wykonać funkcję free().

A jeżeli z jakiegoś powodu zależy nam na tym, aby 
otrzymać spójny blok równy lub większy niż 2 GB? Na 
przykład chcemy przetwarzać w pamięci fi lm, który 
mamy zapisany na płycie DVD. Wymaga to 4,7 GB, a 
programy do obróbki fi lmu „lubią” mieć fi lm w jednym 
kawałku.

Zadziałamy więc inaczej. Będziemy pobierać pamięć 
od systemu za pomocą wywołania systemowego 
sbrk(), zapamiętując przy tym adres pierwszego baj-
tu pobranej pamięci. Ponieważ argument polecenia 
sbrk() jest typu long, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
dostarczać do programu bloki większe niż 2 GB.

Zacznijmy od zadeklarowania zmiennej globalnej, któ-
ra pamięta adres pierwszego bajtu wolnej pamięci.

void *free_mem;

Zadeklarujmy nagłówek funkcji gmem(), która realizuje 
postawione zadanie, oraz jej zmienne lokalne:

void *
gmem(long size)
{
static void *sup_mem;
void *free_new = free_mem;

* We współczesnych odmianach języka C (np. C++) 
typ int ma większy zakres, a co za tym idzie, funkcja 
mal-loc() może dostarczać więcej pamięci.

static long available;
long requested;
. . .
Funkcja gmem() rezerwuje blok o wielkości size (nie 
ma ograniczenia do 2 GB, gdyż parametr size jest typu 
long) i zwraca adres początku pobranej pamięci.

Zmienna statyczna *sup_mem oznacza pierwszy adres 
za przydzieloną pamięcią. Jeśli w programie funkcję 
gmem() wywoła się więcej niż raz, to zmienna ta nie 
jest likwidowana pomiędzy wywołaniami. Innymi słowy, 
informacja o tym, gdzie kończy się pobrany fragment
pamięci, nie jest zapominana.

Zmienna *free_new wskazuje adres, gdzie zaczyna się 
pobrany blok pamięci. Początkowo zmienna ta przyj-
muje wartość zmiennej globalnej free_mem.

Zmienna statyczna available oznacza wielkość (w baj-
tach) dostępnej pamięci, czyli pamięci, która była po-
brana z systemu operacyjnego i dostarczona do pro-
gramu, a następnie została przez program zwrócona 
do funkcji gmem(). Funkcja ta może zarządzać tą pa-
mięcią i dostarczać ją na nowo do programu. Zmienna 
ta jest statyczna, gdyż jej wartość musi być pamiętana 
pomiędzy kolejnymi wywołaniami funkcji.

Zmienna requested oznacza ilość żądanej pamięci 
w danym wywołaniu funkcji. Jeśli na przykład funkcja 
gmem() ma do dyspozycji 3 GB, które pozostały z po-
przednich wywołań tej funkcji (wartość zmiennej ava-
ilable), a argument size ma wartość 5 GB, to znaczy, że
trzeba jeszcze dodatkowo alokować 2 GB.

Kod funkcji zacznijmy od sprawdzenia, czy funkcja 
gmem() wywoływana jest po raz pierwszy. Sprawdzimy 
to poprzez weryfi kację zmiennej statycznej sup_mem, 
która przy pierwszym wywołaniu funkcji gmem() wska-
zuje adres pusty (nie została zainicjowana), a przy każ-
dym kolejnym wywołaniu pozostaje w niej wartość z 
poprzedniego wywołania funkcji gmem().

Zadanie programistyczne: 
alokowanie pamięci
„Sztuka dobrego programowania”
Andrzej Ziemkiewicz, Krzysztof Jassem, wyd. PWN

static long available;

Funkcja gmem() rezerwuje blok o wielkości size (nie 
ma ograniczenia do 2 GB, gdyż parametr size jest typu 

Zadanie
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if (sup_mem == NULL)
sup_mem = free_mem = free_new = sbrk(OL);

Na powyższym rysunku przez brk (skrót od angielskiego 
słowa break) oznaczyliśmy pierwszy adres, gdzie koń-
czy się sterta.

Następnie sprawdzamy, jak duży obszar musimy dodać 
do obszaru już przydzielonego przez poprzednie wywo-
łania funkcji gmem().

available = sup_mem - free_mem;
if (available < size) {
requested = size – available;
free_new = sbrk(requested);
. . .

Teraz sprawdźmy, czy alokowanie żądanej pamięci jest 
w ogóle możliwe. Jeśli system nie da na to zgody, funk-
cja kończy działanie, zwracając adres pusty. W przy-
padku sukcesu zmienna wskazująca koniec przydzielo-
nego bloku zostaje odpowiednio przesunięta.

if ((long)free_new == -1L) return(NULL);
sup_mem += requested;
}

Zaktualizujmy zmienne zgodnie z rysunkiem:

free_new = free_mem; // Uwaga: tu wartość free_mem 
== a1
free_mem += size;
available = sup_mem - free_mem;
return(free_new);

Zauważmy, że po pierwszym wywołaniu funkcji gmem() 
wartość zmiennej available wynosi 0, zatem funkcja 
gmem() pobiera nową pamięć z systemu operacyjnego 
za pomocą sbrk(), po czym pobrany kawałek przekazuje 
do programu, który wywołał funkcję.

Przypuśćmy teraz, że program chce zwrócić otrzymany ka-
wałek pamięci. Wystarczy, że użyje instrukcji free_mem = 
a1, czyli ustawi zmienną free_mem na wartość, jaką przed-
tem otrzymał (zmienna ta jest globalna, więc program ma 
do niej dostęp).

Stan po tej operacji przedstawia rysunek 3.4.

Jak widać, pamięć nie została zwrócona do systemu ope-
racyjnego. Pozostaje ona w posiadaniu funkcji gmem(), 
która może nią dysponować.

Przypuśćmy teraz, że program wywołał jeszcze raz funkcję 
gmem(), ale tym razem zażądał mniejszego obszaru niż 
poprzednim razem. Stan po wykonaniu tej funkcji będzie 
taki, jak na poniższym rysunku 3.5.

Zmienne:

sup_mem: brk
free_mem: brk
free_new: a1
available: 0

zwracane do
programu: a1

Zmienne:

sup_mem: brk
free_mem: brk
free_new: a1
available: 0

zwracane do
programu: a1

brk:

brk:

Rysunek 3.2.
Sterta procesu

Rysunek 3.3.
Sterta procesu – stan po pobraniu pamięci

zmienne
statyczne

zmienne
statyczne

nowy
fragment

Tu zaczyna się
„ziemia niczyja”

Tu zaczyna się
„ziemia niczyja”

if (sup_mem == NULL) {
free_new = sbrk(OL);
free_mem = free_new;
sup_mem = free_mem ;
}

Funkcja sbrk() wywołana z argumentem 0L zwraca pierw-
szy wolny adres pamięci. Adres ten jest po kolei przeka-
zywany do zmiennych free_new, free_mem i sup_mem. 
Język C umożliwia zapisanie powyższych przypisań w jed-
nym wierszu:
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Zmienne:

sup_mem: brk
free_mem: a1
free_new: nie ma

available: brk-a1

Zmienne:

sup_mem: brk
free_mem: a2
free_new: a1

available: brk-a2

zwracane do
programu: a1

a1: a1:

a2:

brk:

Rysunek 3.4.
Sterta procesu – stan po zwrocie pamięci

Rysunek 3.5.
Sterta procesu – stan po zwrocie pamięci

zmienne
statyczne

zmienne
statyczne

nowy 
fragment

wolna
pamięć

wolna
pamięć

Tu zaczyna się
„ziemia niczyja” Tu zaczyna się

„ziemia niczyja”

Jak widać, funkcja zwróciła do programu żądany kawa-
łek pamięci, ale został jeszcze wolny obszar, którym może 
zarządzać.

Dobra praktyka programowania wymaga oczywiście, aby 
kiedyś zwrócić otrzymaną pamięć. Nie potrzeba jednak do 
tego żadnej dodatkowej funkcji. Wystarczy użyć instrukcji:

free_mem = <otrzymany_uprzednio_adres>;

Pamięć nie jest zatem zwracana do systemu operacyj-
nego, ale do funkcji gmem().

Funkcję gmem() może można traktować jako interfejs 
z poziomu języka programowania do wywołania syste-
mowego sbrk().

Do problemu zarządzania pamięcią wrócimy jeszcze 
w lekcji 10.

Wnioski

1.   Efektywne zarządzanie pamięcią procesu jest istot-
ną cechą dobrego programu.
2.   Alokowanie pamięci procesu „w jednym kawałku” 
wpływa pozytywnie na wydajność programu.
3.   Standardowe funkcje języka C nie umożliwiają alo-
kowania obszarów pamięci o wielkości przekraczają-
cej 2 GB, dlatego do zarządzania większymi progra-
mami wskazane jest napisanie własnej funkcji.
4.   Funkcja zarządzania pamięcią powinna ograni-
czać wykorzystanie czasochłonnego polecenia sbrk() 
do niezbędnego minimum.
5.   Optymalizację, o której mowa we wniosku 4, uzysku-
je się poprzez „recycling” – ponowne wykorzystywanie 
alokowanych i niezwróconych fragmentów pamięci.

20
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Nasi pracownicy mają 
szansę na udział w re-

alnych projektach, gdzie pod opieką mentorów, mogą 
występować w nowych rolach i uczyć się nowych 
umiejętności.

„Wyniki badania przeprowadzanego co roku 
przez Top Employers Institute pokazują nam, że 
droga, którą idziemy pozwala na stwarzanie 
atrakcyjnych warunków pracy,w których ludzie 
mogą się rozwijać. 

Kiedy pojawia się nowe stanowisko, w pierwszej kolejno-
ści weryfi kujemy kompetencje naszych wewnętrznych 
kandydatów i niesamowitym jest obserwacja poczucia 
dumy, kiedy nasz pracownik otrzymuje szansę pełnienia 
nowej roli i spełniania swoich marzeń zawodowych” 

– podsumowuje Justyna Kazimierczyk-Politańska, Me-
nedżer ds. Rekrutacji.

STAR,
czyli zostań gwiazdą 
każdej rekrutacji.

 Udało się! Zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifi kacyjną 
do wymarzonego pracodawcy, teraz zastanawiasz się w 
jaki sposób najlepiej odpowiedzieć na zadane Tobie pod-
czas rekrutacji pytania. Odpowiedź jest tylko jedna- buduj 
swoje wypowiedzi używając metody STAR.

Czymże jednak jest enigmatyczna gwiazda? S, to Situ-
ation, T- Task, A, kryje Action, a R – Results. Metoda STAR 
wiąże się z udzielaniem odpowiedzi na pytania zadane 
przez rekrutera. Twoja odpowiedź powinna bazować na 
użyciu powyższych elementów. 
W rekrutacji wierzy się, że zachowania z przeszłości deter-
minują przyszłe zachowania, dlatego jako kontekstu uży-
wamy konkretnych zdarzeń lub doświadczeń kandydata. 
Najpierw opisz więc sytuację, która zadziała się, gdy do-
świadczyłeś zawartego w pytaniu problemu. Następnie 
powiedz kilka zdań o zadaniu, jakie zostało wykonane w 
ramach problemu i opowiedz co dokładnie robiłeś po ko-
lei. W końcowej fazie udzielanej odpowiedzi podziel się re-
zultatami swojego działania.

Dzięki metodzie STAR rekruter pozna pełen obraz zdarze-
nia, a Ty w pełni pochwalisz się swoimi umiejętnościami i 
zdolnością do wyciągania wniosków oraz efektywnego 
działania w profesjonalnym środowisku. Używaj metody 
STAR i zostań gwiazdą każdej rekrutacji.

Marta Daniela Wilczyńska
Jr HR Development Specialist
Beiersdorf Manufacturing Poznań.

Branża FMCG czyli Fast Moving Consumer Goods obej-
muje dobra szybkozbywalne. Do tej grupy zalicza się 
przedsiębiorstwa produkujące z pozoru całkiem różne 
wyroby takie jak: artykuły spożywcze, chemię domową 
czy wyroby tytoniowe. To co je łączy to fakt, że produkty 
te są codziennie nabywane przez wszystkich z nas. Zwy-
kle fi rma z branży FMCG dzieli są na dwa główne piony. 
Pierwszy z nich obejmuje przede wszystkim administrację, 
zarządzanie oraz sprzedaż i marketing. 

Drugi to produkcja i zarządzanie zakładami. Inżynierowie 
zwykle znajdą więcej ofert pracy w ramach tego dru-
giego pionu, gdzie mogą pracować jako specjaliści ds. 
produkcji, utrzymania ruchu czy też jako automatycy. 
Trzeba też jednak pamiętać, że inżynierowie są potrzebni 
także w centralach fi rm jako specjaliści od zarządzania 
łańcuchem dostaw oraz organizacji logistyki. 

Głównym wyzwaniem w branży jest troska o optymaliza-
cję produkcji. zadanie to dotyczy kilku głównych obsza-
rów, takich jak:

• optymalizacja zużycia surowców i materiałów;
• efektywne gospodarowanie energią 
   elektryczną i wodą;
• właściwa organizacja pracy;
• ograniczenie liczby awarii i skrócenie 
   czasu napraw;
• standaryzacja procesów.

Każde, nawet najmniejsze usprawnienie w procesie pro-
dukcji może przełożyć się na duże oszczędności, a tym 
samym na wyniki fi nansowe całego przedsiębiorstwa. 
Praca w zakładzie produkcyjnym otwiera więc szerokie
pole do kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań i 
pomysłów na optymalizację.

Branża FMCG
- produkcja

Inżynier procesu

Typowym stanowiskiem oferowanym inżynierom w zakła-
dzie produkcyjnym jest Inżynier procesu. Osoba zatrud-
niona na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem oraz 
wdrażaniem procesów produkcyjnych. Obejmuje to także 
nadzorowanie uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych, a 
także ich optymalizację. Stałym elementem pracy na sta-
nowisku Inżyniera procesu jest aktywne zaangażowanie w 
rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych.

Do obowiązków Inżyniera procesu należy również kontrola 
przebiegu procesu produkcyjnego oraz defi niowanie para-
metrów produkcyjnych.

Stanowiska w branży 
• Kierownik produkcji 
• Inżynier procesu 
• Inżynier produkcji 
• Automatyk – elektryk 
• Inżynier jakości
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Główne motory wzrostu rynku budowlanego to budownictwo inżynieryjne oraz budow-
nictwo typu niemieszkaniowego. Segment ten obejmuje przede wszystkim realizację bu-
dynków przemysłowo – magazynowych. Trzeci obszar to budownictwo mieszkaniowe, 
które stanowi najmniejszą część całej branży budowlanej pod względem wartości 
robót. Ważne jest jednak to, że każdy z tych segmentów odnotowuje wzrost. 

Tradycyjnie największą uwagę przywiązuje się do budownictwa inżynieryjnego, 
które obejmuje budownictwo drogowe i kolejowe. 
Z uwagi na stale aktualne plany rozbudowy dróg i autostrad oraz linii kole-
jowych prognozy wyglądają bardzo obiecująco. Dodatkowo rynek na-
pędzać będą inwestycje w sektorze energetycznym w zakresie budowy 
nowych elektrowni oraz modernizacji istniejących.  

Branża budowlana obejmuje kilka głównych segmentów, 
takich jak:

• budownictwo przemysłowe
• budownictwo komercyjne
• budownictwo użyteczności publicznej
• budownictwo kolejowe
• budownictwo mieszkaniowe
• budownictwo hydrotechniczne
• budownictwo energetyczne
• budownictwo drogowe

Jeśli chodzi  o prognozy w średnim horyzoncie czasowym to w 
ciągu najbliższych lat za najbardziej perspektywiczne uznaje 
się budownictwo drogowe, budownictwo energetyczne oraz 
budownictwo kolejowe.

Kluczowym bodźcem do rozwoju rynku budowlanego w Pol-
sce są nadal fundusze unijne, a co za tym idzie – nacisk na 
inwestycje infrastrukturalne. W nowej perspektywie finanso-
wej na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma ponad 25 mld euro 
na rozbudowę infrastruktury. Jak podaje Ministerstwo Skarbu 
Państwa opierając się na analizach firmy PMR największa ku-
mulacja inwestycji drogowych będzie miała miejsce w najbliż-
szych latach. Dla inżynierów budownictwa są to bardzo do-
bre wiadomości bo oznaczają świetną koniunkturę na rynku 
pracy. Obecny rok może być w tym zakresie bardzo korzystny 
bowiem rozpoczną się największe inwestycje infrastrukturalne 
finansowane z budżetu unijnego. Warto więc trzymać rękę na 
pulsie i analizować na bieżąco sytuację w branży. 

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie konieczne jest zdobycie uprawnień budowlanych. 
Uprawnienia te nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy:

• posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne
• odbyć praktykę zawodową
• zdać egzamin ze znajomości 

procesu budowlanego.

Uprawnienia budowlane są nadawane
w następujących specjalnościach:

• architektoniczna
• konstrukcyjno-budowlana
• drogowa
• mostowa
• kolejowa
• wyburzeniowa
• telekomunikacyjna
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociągowych i kanalizacyjnych

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
   elektrycznych i elektroenergetycznych

Najbliższy rok wygląda optymistycznie
dla branży budowlanej w Polsce.

Budownictwo

Działalność STRABAG 
jako generalnego wy-
konawcy skupia się na 
kilku filarach, w związku 

z tym na zatrudnienie u nas mogą liczyć głównie absol-
wenci politechnik z kierunków związanych z budownic-
twem: kubaturowym, drogowym, mostowym oraz kole-
jowym. Najczęściej poszukujemy kierowników budów, 
bądź robót, kierowników projektu, a także inżynierów, 
czy specjalistów ds. kalkulacji. 

Na pracę u nas mogą także liczyć studenci czy absol-
wenci ekonomii, gdyż każda budowa jest obsługiwana 
również pod względem finansowym. 

Zatrudniamy również osoby mające wiedzę oraz do-
świadczenie w zakresie prawa budowlanego czy ad-
ministracji kontraktem. Na przełomie marca i kwietnia 
trwa rekrutacja na praktyki, które odbywają się na bu-
dowach i biurach w całej Polsce.

Bożena Czekajska, Kierownik działu HR

 STRABAG Sp. z o.o, 05-800 Pruszków, ul.Parzniewska 10, Tel. +48 22 7144-800, pl_office.strabag@strabag.com

Sukces jest owocem pracy zespołowej. 
Koncern STRABAG osiągnął wynik finansowy  
na poziomie 14 mld euro i realizuje ponad 15.000 
projektów rocznie. Jest jednym z wiodących 
europejskich koncernów w branży technologii 
budowlanych.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług we 
wszystkich dziedzinach budownictwa. Możliwe 
jest to dzięki wiedzy oraz zaangażowaniu 
73.000 pracowników, którzy jako jeden zgrany 
zespół poprzez perfekcyjnie opracowane 
procesy, realizują nawet najbardziej skompliko-
wane projekty budowlane dostarczając żądaną 
jakość w terminie i w atrakcyjnych cenach.

Wierzymy w siłę naszego zespołu. To dzięki 
niemu zdobywamy kolejne zlecenia, a nasza 
współpraca z  Klientami prowadzi do powstania 
wyjątkowych projektów.

www.strabag.pl
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Energetyka w Polsce jest jedną z tych branż 
która zmienia się bardzo dynamicznie. Na 
naszych oczach dokonują się rewolucyjne 
procesy które wpływają na produkcję i zu-
życie energii. Przede wszystkim mowa tu o 
polityce klimatycznej prowadzonej nie tylko 
przez Unię Europejską, ale również takie prze-
mysłowe mocarstwa jak Chiny. Najbardziej 
uprzemysłowione państwa świata aktywnie 
walczą z globalnym ociepleniem poprzez 
ograniczenie emisji gazów powstających w 
wyniku spalania paliw kopalnych. Dla Polski 
ma to pierwszorzędne znaczenie bowiem 
nasza energetyka jest oparta na węglu. Jeśli 
więc jego zużycie zostanie ograniczone, to 
pojawi się problem zastąpienia węgla innymi 
nośnikami energii. 

W tym roku wyjątkowo mocno w dyskusji o 
polskiej energetyce pojawił się wątek smo-
gu. Źródeł zanieczyszczenia powietrza w 
Polsce jest wiele, ale niewątpliwie jednym z 
istotnych jest spalanie niskiej jakości węgla w 
domowych kotłach. Proponowane są różne 
rozwiązania które miałyby rozwiązać ten pro-
blem, takie jak zakaz opalania paliwem sta-
łym w domach, promowanie alternatywnych 
źródeł energii czy wreszcie nacisk na termo-
modernizację budynków mieszkalnych. 

W sytuacji ograniczenia zużycia paliw stałych 
pojawi się w publicznej dyskusji wiele tema-
tów, które do tej pory były odsuwane na dal-
szy plan. Kluczowym zagadnieniem będzie 
tu określenie priorytetowych nośników ener-
gii. Najbardziej prawdopodobny jest wariant 
rozbudowy tzw. miksu energetycznego czyli 
uwzględnienia w strukturze produkcji energii 
różnych sposobów i źródeł jej wytwarzania.

Kierunki rozwoju branży energetycznej
Modernizacja istniejących elektrowni wę-
glowych. Stare bloki energetyczne trzeba 
będzie zastąpić nowymi – bardziej wydaj-
nymi i ekologicznymi.

Branża energetycznaposzukuje
specjalistów z zakresu: 

• Budownictwa  
• Budowy maszyn 
• Elektroniki 
• Elektryki 
• Informatyki 

Energetyka

Budowa nowych elektrowni opartych na 
gazie. Elektrownia gazowa z uwagi na 
łatwość uruchomienia i zatrzymania jest 
bardzo dobrze oceniana jako rezerwo-
we źródło energii w stosunku do ener-

gii uzyskiwanej ze słońca lub wiatru.

Uruchomienie pierwszej w Polsce 
elektrowni atomowej. Prace przygotowawcze nad budową elek-
trowni już trwają i choć trudno jest określić datę uruchomienia, to 
w dłuższej perspektywie czasowej elektrownia atomowa w Polsce 
jest raczej pewna.

Upowszechnienie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej 
(OZE). W przyszłości każda osoba będzie mogła być zarów-
no odbiorcą, jak i producentem energii elektrycznej. Powsta-
ło nowe pojęcie określające taki podmiot – prosument, czyli 
producent i konsument jednocześnie. Te zmiany już się zresztą 
zaczęły – już dziś można sprzedawać do sieci samodzielnie 
wyprodukowany prąd, a jednocześnie pobierać go w sytu-
acji defi cytu energii.

Smart grids. Idea tego rozwiązania zasadza się na zastoso-
waniu sieci, które pozwolą kierować energię elektryczną, w 
ten sposób, aby docierała ona tam, gdzie będzie w danym 
momencie potrzebna. W rezultacie możliwe będzie optymal-
ne zarządzanie energią elektryczną. W krajach, gdzie duża 
część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych już teraz waż-
ne jest elastyczne zarządzanie przesyłem energii. O ile wiatr 
nie zawsze wieje, to już prąd w gniazdku wszyscy odbiorcy 
potrzebują mieć cały czas. Optymalne gospodarowanie 
energią mogą zapewnić właśnie inteligentne sieci. Będą one 
tym bardziej potrzebne, że w przypadku wdrożenia energety-
ki rozproszonej cały system wytwarzania, przesyłu i konsumpcji 
energii elektrycznej stanie się zdecydowanie bardziej złożony.

Nacisk na energooszczędność. Wszystkie zmiany w energety-
ce będą dodatkowo wspierane przez upowszechnienie tech-
nologii energooszczędnych. Już teraz wiele nowych budyn-
ków biurowych budowanych jest zgodnie z wyśrubowanymi 
wymaganiami energetycznej efektywności. Oszczędzanie 
energii będzie motorem wielu zmian zarówno w zakresie wy-
twarzania, jak i konsumowania energii. 

Nowoczesne miejsca pracy 
Postępujące zmiany w branży energetycznej będą wiązać 
się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów od insta-
lacji i utrzymania farm wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, 
wykorzystania energii atomowej, a także obsługi sieci . Zaję-
cie znajdą specjaliści od zaawansowanych systemów zarzą-
dzania energią, a także informatycy wdrażający systemy IT 
w energetyce. Upowszechnią się też zagadnienia takie jak 
rolnictwo energetyczne oraz efektywne wykorzystanie odpa-
dów. Pracy będzie więc dużo. Specjaliści z różnych obszarów 
powinni zwracać uwagę na rozwój sektora energetycznego 
w Polsce ponieważ w najbliższych latach może on stać się 
pracodawcą dla wielu inżynierów.
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Rynek pracy dla specjalistów IT to wielki ocean możli-
wości. Lista sektorów i branż które poszukują absolwen-
tów informatyki i kierunków pokrewnych jest długa i 
różnorodna. Poniżej znajdziesz krótki przegląd najcie-
kawszych z nich.

Dostawcy usług IT 

Praca u dostawcy rozwiązań IT to zwykle pierwszy wybór 
absolwenta informatyki i kierunków pokrewnych. W Pol-
sce działa wiele fi rm informatycznych które dostarcza-
ją kompleksowe i różnorodne usługi IT. Najlepszy obraz 
wielkości tego rynku daje lista usług jakie świadczą tego 
rodzaju fi rmy. Wymienić należy tu co najmniej: 

• Budowa oprogramowania dedykowanego 
• Zarządzanie bezpieczeństwem IT 
• Utrzymanie i serwis infrastruktury IT 
• Przetwarzanie danych 
• Testowanie oprogramowania 
• Zarządzanie systemami przechowywania danych 

To są tylko hasła. W rzeczywistości za każdym z nich kry-
ją się zespoły liczące kilkadziesiąt osób. Praca w takiej 
fi rmie to nieograniczone możliwości. Dotyczy to zarów-
no możliwości nauki od najlepszych, rozbudowanych i 
różnorodnych ścieżek kariery, aż po wielość obszarów 
merytorycznej specjalizacji. W grupie dostawców usług 

IT znajdziesz fi rmy polskie i zagraniczne, działające na rynku 
lokalnym, lub globalnym, duże korporacje i małe przedsię-
biorstwa. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Software house 

Firmy produkujące oprogramowanie są oczywiście jednym 
z dostawców usług IT. Warto jednak nieco odrębnie po-
traktować tę grupę bo jest to samodzielny obszar rynku IT. 
Zwykle tego rodzaju fi rmy specjalizują się w technologiach 
webowych. Często też pracują w oparciu o jedną główną 
technologię np. Python lub Ruby on Rails. W Polsce działają 
różnego rodzaju Software house’y, ale większość z nich liczy 
kilkanaście osób. Z uwagi na fakt braku rozbudowanej hie-
rarchii i płaską strukturę typowy pracownik takiego przedsię-
biorstwa to właśnie programista. 

Takie środowisko ułatwia przepływ wiedzy i wzajemne ucze-
nie się. Jeśli więc pociąga Ciebie praca w mniejszych orga-
nizacjach, a dodatkowo jesteś fanem konkretnej technologii 
webowej, to Software house może być pracodawcą dla 
Ciebie.

„ H e j ! 
Jak mo-
ż e c i e 
zauwa-
żyć na słit foci uwielbiam jeździć 
na rowerze. Dla mnie idealne wa-
runki to takie, gdzie praca i życie 
poza nią nie kłócą się ze sobą. 

Tak się składa, że w Ivanti jedną z naczelnych wartości 
jest ‘great place to work’ i robimy wszystko, by stworzyć 
atmosferę sprzyjającą rozwojowi oraz zachowującą 
balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. 
Pracując w Ivanti mam możliwość poświęcić się przez 8 
godzin pracy, a po niej mam jeszcze moc, żeby powal-
czyć na rowerze. 

Firma bierze pod uwagę potrzeby swoich pracowni-
ków, np. rowerzystów, zapewniając miejsce postojowe 
oraz prysznic dla osób, które zdecydują się przyjeżdżać 
do pracy rowerem. LOVE IT! “

Anna Data-Hendler,
Recruitment Manager w byd-
goskim oddziale fi rmy Atos

Absolwenci są coraz lepiej przy-
gotowani do pracy w środowi-
sku międzynarodowym i pracy 
zdalnej - potrafi ą pracować       

z użyciem nowoczesnych technologii, znają języki obce.  
Brakuje im jednak często praktycznych umiejętności, które 
nie są przekazywane w trakcie studiów.

Firma Atos podejmuje działania w celu podnoszenia kwa-
lifi kacji niezbędnych do pracy w branży IT. Organizujemy 
m.in. spotkania i warsztaty, które prowadzone są przez in-
żynierów z naszej fi rmy. Jest to świetna okazja, aby zoba-
czyć jak wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie studiów, 
może być wykorzystana w praktyce.

Bezpłatne, weekendowe szkolenia organizowane w ra-
mach Atos Academy są kolejnym przykładem podejmo-
wanych przez nas działań.

Najlepsi uczestnicy po zakończeniu kursu, otrzymują oferty 
pracy w fi rmie Atos.  Zachęcam do śledzenia naszej strony 
internetowej pl.atos.net/kariera, gdzie znajdują się infor-
macje na temat aktualnie prowadzonych projektów.

IT i Telekomunikacja
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Instytucje fi nansowe 

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale banki i fi rmy ubezpiecze-
niowe to bardzo interesujący pracodawcy dla specjali-
stów IT. Instytucje fi nansowe posiadają wielkie działy IT, w 
których pracuje się nad budową i utrzymaniem systemów 
transakcyjnych, wdrażaniem zabezpieczeń, obsługą in-
frastruktury aż po projektowanie aplikacji mobilnych.

Szczególnie w Polsce praca w dziale IT instytucji fi nanso-
wej może być atrakcyjna ponieważ w naszym kraju wie-
le z nich ma tu swoje centra IT, które obsługują oddziały 
działające w różnych państwach. Może być więc tak, że 
pracując w dziale IT banku w Polsce bę- dziesz pracował 
nad aplikacją, którą będą się posługiwać miliony ludzi 
na całym świecie. Tak duży pracodawca daje też szansę 
zarówno rozwoju w ramach różnych obszarów, ale także 
zgłębiania niszowych kompetencji.

Firmy doradcze 

Specjalista IT nie musi pracować w fi rmie informatycznej. 
Absolwent informatyki i kierunków pokrewnych może 
również próbować swoich sił w fi rmach doradczych, 
gdzie może objąć rolę konsultanta w zakresie wdrażania 
rozwiązań IT. Będąc specjalistą który rozumie jak działa 
konkretne rozwiązanie informatyczne możesz doradzać 
fi rmom i wspierać je w zakresie wyboru i wykorzystania 
systemów IT. 

Na rynku jest duże zapotrzebowanie na specjalistów IT, 
którzy potrafi ą w przystępny sposób mówić o sprawach 
technicznych i jednocześnie umieć je przełożyć na 
uwarunkowania i cele biznesowe. Firmy potrzebują na-
rzędzi IT, ale nie zawsze wiedzą jakie konkretne rozwiąza-
nie będzie optymalne oraz jak się nim posługiwać. Jeśli 
dobrze poruszasz się w zagadnieniach technicznych, a 
jednocześnie rozumiesz biznesowe zastosowanie syste-
mów IT, to ta ścieżka może być dobrym wyborem dla 
Ciebie. 

Informatyk wewnętrzny 

Oprócz fi rm zaprezentowanych powyżej wielu informa-
tyków znajdzie pracę również w przedsiębiorstwach, 
które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z usłu-
gami IT. Rozwiązania informatyczne są obecne w każdej 
fi rmie. W dużej części z nich strona internetowa to nie 
jest jedyne narzędzie IT wykorzystywane w pracy. Co-
raz powszechniejsze stają się zaawansowane rozwiąza-
nia takie jak systemy zarządzania fi rmą, centra danych, 
aplikacje mobilne, dedykowane oprogramowanie czy 
własna rozbudowana infrastruktura informatyczna.

 Do obsługi i utrzymania tego całego konglomeratu 
narzędzi IT potrzebni są fachowcy. To miejsce dla pro-
gramistów, analityków, administratorów – pracy nie 
zabraknie dla wielu specjalistów. Zaawansowane tech-
nologie są powszechnie obecne w wielu fi rmach z róż-
nych branż, nie tylko u typowych dostawców IT. Jest to 
również okazja do tego aby pracować z najnowszymi 
technologiami dla osób które mieszkają w mniejszych 
miastach, gdzie nie ma zbyt wielu fi rm z branży IT.

Telekomunikacja 

Branża telekomunikacyjna jest kolejnym atrakcyjnym 
pracodawcą dla inżynierów. Jednym z ciekawych pro-
cesów jakie zachodzą na rynku telekomunikacyjnym 
jest zwiększenie ilości przesyłanych danych przez użyt-
kowników. Korzystają z tego zarówno przedsiębiorstwa, 
jak i każdy z nas oglądając fi lmy na urządzeniach mobil-
nych. W odpowiedzi na te zjawiska fi rmy telekomunika-
cyjne rozbudowują infrastrukturę techniczną. 

To z kolei otwiera pole do oferowania następnych usług 
na rynku. Do obsługi tych procesów fi rmy potrzebują 
wysokiej klasy specjalistów. Potrzebni są także inżyniero-
wie, którzy będą potrafi li przedstawić nabywcom usług 
telekomunikacyjnych jakie możliwości dają konkretne 
rozwiązania techniczne. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę także takie innowacje jak 
powszechny cloud computing czy Internet Rzeczy (In-
ternet of Things) to staje się widocznym, że branża te-
lekomunikacyjna ma przed sobą wielką przyszłość. Jeśli 
masz w sobie duszę odkrywcy, lubisz kreatywne działa-
nia i do tego rozumiesz prawa jakimi rządzi się biznes, to 
fi rmy z tego sektora to idealny wybór dla Ciebie.

Nokia Technology Center

To trzecie co do wielkości centrum technologiczne na 
świecie. Na przestrzeni lat, Nokia się bardzo zmieniła.

Teraz tworzymy od podstaw najnowsze technologie 
telekomunikacyjne, które wykorzystuje około ¾ po-
pulacji świata. Dużą wagę przykładamy do R&D. Co 
roku powstaje u nas spora liczba globalnych paten-
tów. Pracuje u nas ponad 3 000 osób, a projektów 
jest tyle, że nie sposób jest ich zliczyć.

Wrocław bardzo mocno przyczynił się do powstania ta-
kich technologii jak LTE, czy LTE-Advance. Aktualnie in-
tensywnie pracujemy nad rozwojem  sieci 5G, która wej-
dzie do komercyjnego użytku już niebawem.

Naprawdę dużo się u nas dzieje, a przytoczone dane ja-
sno pokazują jak bardzo rozbudowanym i zaawansowa-
nym oddziałem jesteśmy obecnie.

Marcin Wija, R&D Manager
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Mikołaj Jermakowicz
Student Informatyki, Politechniki Wrocławskiej
(Wydział Elektorniki)
Student Informatyki, Politechniki Wrocławskiej

Jesteś studentem
- jak godzisz swoje obowiązki z pracą?

Połączenie zatrudnienia z dziennymi studiami jest jak 
najbardziej możliwe, jednak już zdecydowałem, że 
studia magisterskie rozpocznę w trybie zaocznym. Dla 
mnie takie rozwiązanie jest lepsze, gdyż mogę sobie 
dobrze ustawić swój kalendarz. W tygodniu praca, a 
w weekend nauka. Takie rozwiązanie pozwoli mi efek-
tywniej wykorzystywać czas. Niemniej, dobrze że Nokia 
daje możliwość dopasowania wymiaru czasu zatrud-
nienia do zajęć na uczelni. Ja dla przykładu mogłem 
modyfi kować swój tryb pracy tak, że w roku akademic-
kim pracowałem mniej, a w wakacje więcej. Po waka-
cjach znów zmniejszyłem formę zatrudnienia, by mieć 
też czas na naukę. Znam ludzi ode mnie z roku, którzy 
zaczynali pracę o godzinie 15:00, gdyż wcześniej mieli 
obowiązkowe wykłady i ćwiczenia. Ta „elastyka” jest 
sporym ułatwieniem dla studentów. 

Czym się zajmujesz u nas w fi rmie?

Programuję we wspomnianym już C++. Mówiąc w skró-
cie mój dział zajmuje się synchronizacją stacji bazo-
wych. Przez pierwsze 5 miesięcy zatrudnienia uczyłem 
się całego systemu, poznawałem projekt. Dziś, gdy je-
stem w pełni wdrożony wykonuję takie same obowiąz-
ki, jak inni programiści. 

Czy 10 minut wystarczy rekruterowi
na faktyczne zweryfi kowanie wiedzy 
kandydata?

Zdecydowanie tak. Zadawane są pytania raczej pod-
stawowe np. związane ze znajomością danego języka, 
słów kluczowych czy bibliotek. Takie rzeczy, jak znajo-
mość języka angielskiego jest weryfi kowana w dalszym 
procesie, a na Speed Recruitment poruszane były tylko 
kwestie techniczne. 

Zostałeś zatrudniony poprzez Speed Re-
cruitment, czyli szybkie 10 minutowe roz-
mowy kwalifi kacyjne. Czy możesz opo-
wiedzieć nam jak wygląda ten proces
„od kuchni”?

Do Speed Recrtuitmentu podchodziłem w sumie dwa 
razy. Pierwszy raz poszedłem na drugim roku studiów, 
tak naprawdę po to, by dowiedzieć się co powinienem 
umieć. Nie traktowałem tego jako faktyczną rozmowę 
kwalifi kacyjną, tylko jako wskazówki dotyczące tego na 
czym powinienem się skupić, by zdobyć zatrudnienie w 
IT. Po szybkiej rozmowie i częściowej weryfi kacji moich 
umiejętności wiedziałem już co muszę poprawić, cze-
go powinienem się jeszcze nauczyć, a co mogę pomi-
nąć, gdyż wiadomo że człowiek wszystkiego nie jest w 
stanie przyswoić. Rok później spróbowałem swoich sił 
ponownie i tym razem nie było problemu. Po przejściu 
„speeda”, zaproszono mnie na kolejny etap rekrutacji, 
na którym pokazałem się z dobrej strony i tak znalazłem 
się w Nokii. Nie było to trudne, gdyż dobrze przygoto-
wałem się po wskazówkach otrzymanych na pierwszej 
rozmowie. 

Skąd pomysł, żeby podjąć pracę
już na studiach?

Na studiach jest dużo przydatnej teorii, mniej praktyki. 
Chciałem poznać wymagania, jakie stawia biznes oraz 
jak się pracuje przy naprawdę dużych projektach. Cały 
czas zdobywam doświadczenie, które z pewnością za-
procentuje, także podczas nauki, którą chcę kontynu-
ować na studiach magisterskich. 

Partner branży IT
i Telekomunikacja
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Praca w logistyce 

Logistycy zatrudnienie znajdą przede wszystkim w fi r-
mach transportowych i spedycyj-
nych, w których głównym 
obszarem działania jest 
zarządzanie przepły-
wem towarów. 
Specjaliści z za-
kresu logistki 
mogą szukać 
pracy także 
w przed-
s i ę b i o r -
s t w a c h 
h a n d l o -
wych i 
p r o d u k -
cy jnych. 
S t a j e 
przed nimi 
z a d a n i e 
organizacj i 
efektywnego 
i ekonomicz-
nego łańcucha 
dostaw. Praca w 
logistyce wymaga od-
porności na stres i dobrej 
organizacji. Ważna jest także 
znajomość języków obcych z uwagi na konieczność 
organizacji międzynarodowych przewozów towarów. 

Perspektywy branży 

• Ciekawe możliwości wiążą się uruchomieniem ko-
lejowego połączenia pomiędzy Polską a Chinami. 
Dla wielu fi rm może stać się to interesującym sposo-
bem, aby dotrzeć ze swoją ofertą do Państwa Środ-

ka. Tym samym, to transkontynentalne połączenie 
kolejowe może okazać się kolejnym bodźcem, który 
będzie wspierał wzrost liczby przewozów w Polsce, a 
tym samym – rozwój branży TLS w naszym kraju.

• W Polsce powstają kolejne centra magazynowo 
– logistyczne. Takie inwestycje przekładają się na 
zwiększoną liczbę operacji logistycznych. Rozwój ryn-
ku logistycznego, w tym wzrost powierzchni magazy-

nowych buduje więc silną pozycję fi rm z branży TLS 
jako solidnego pracodawcy na rynku. 

• Pozytywny wpływ na branżę logi-
styczną będzie miała z pewnością 

rozbudowa polskich portów. Trwają 
prace nad budową portowej in-

frastruktury, która pozwoli zwięk-
szyć wolumen przeładowywa-
nych towarów. Z kolei więcej 
towarów w polskich portach 
to więcej pracy dla fi rm trans-
portowych w Polsce. Z nad-
morskimi inwestycjami skore-
lowane są prace związane 
z rozbudową infrastruktury 
drogowej, szczególnie tej o 

przebiegu południkowym. Idea 
jest czytelna – połączyć polskie 

porty z krajami Europy Środko-
wej. Najwięcej uwagi poświęca się 

budowie dróg łączących nasz kraj z 
Czechami. Niewątpliwie inwestycje te 

napotykają szereg trudności, jednak sam 
fakt, iż są one w centrum zainteresowania opi-

nii publicznej oraz władz pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. Rozbudowa portów i dróg to 
dobry prognostyk jeśli chodzi o perspektywy branży 
logistycznej. 

• Silnym bodźcem do rozwoju branży logistycznej są 
dobre perspektywy rynku e-commerce. Rozwój han-
dlu w Internecie bezpośrednio przekłada się na wzrost 
przewozów. Dla fi rm oznacza to konieczność zwięk-
szenia zespołu dostawców. Z drugiej strony większa 
skala działania zachęca do szukania oszczędności i 
obszarów do optymalizacji działalności. 

Transport
i logistyka

Branża TLS - transport, logistyka i spedy-
cja to ważny pracodawca w Polsce. Rozwój 

branży logistycznej wspiera sam fakt położenia 
naszego kraju w centrum Europy. 

Polska znajduje się na przecięciu szlaków komunikacyj-
nych z północy na południe i ze wschodu na zachód. 
Jest krajem tranzytowym dla połączeń z Europy przez Ro-
sję do Chin, ale także łączy Morze Bałtyckie z Adriatyckim. 
Każdy z tych szlaków to miliony ton towarów przepływają-
cych we wszystkich kierunkach. 

Jednocześnie to wielki ocean możliwości zawodowych 
dla specjalistów od transportu, spedycji i logistyki.
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Przemysł
elektromaszynowy

są działy badań i rozwoju. Wprowadzone do produkcji inno-
wacje decydują o tym, czy dany produkt zdobędzie klien-
tów, a tym samym decydują o sukcesie rynkowym całego 
przedsiębiorstwa. 
Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w przemyśle elektroma-
szynowym wpływają bezpośrednio na specyfi kę pracy w tej 
branży. Od pracowników wymagane jest, aby dostrzegali 
trendy panujące na rynku, a także umieli je przewidywać i 
wyprzedzać. Jako członek zespołu możesz bowiem projek-
tować rozwiązania czwartej lub piątej generacji w sytuacji 
gdy w sklepach są dostępne dopiero urządzenia generacji 
numer dwa. Warto więc mieć otwarty umysł i rozwijać kre-
atywność – to mogą być czynniki sukcesu. Ważne są także 
umiejętności interpersonalne – będąc członkiem dużych ze-
społów projektowych efektywna komunikacja jest niezbęd-
nym warunkiem skutecznej współpracy. 

Przemysł elektromaszynowy jest jednym z głównych 
fi larów nowoczesnej gospodarki. Produkuje on wyso-
ko przetworzone dobra zaczynając od obróbki metali, 
przez produkcję silników, a kończąc na układach sca-
lonych i  sprzęcie elektronicznym. 

W ramach przemysłu elektromaszynowego wyróżnia się 
mniejsze jednostki:

• Przemysł metalowy
• Przemysł maszynowy
• Przemysł precyzyjny 
• Przemysł środków transportu
• Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

Przemysł elektromaszynowy obejmuje więc bardzo zróż-
nicowane dziedziny. To co je łączy, to fakt, że każda z 
nich potrzebuje wysoko wykwalifi kowanych inżynierów 
oraz znacznych nakładów kapitałowych aby móc do-
starczyć produkty na rynek. 

Przemysł elektromaszynowy jest oparty na wysoko za-
awansowanych technologiach. Dotyczą one różnych 
obszarów. Są technologie, które pozwalają obniżyć kosz-
ty produkcji, inne z kolei zwiększają funkcjonalność pro-
duktu tak jak ekran dotykowy zmienił możliwości telefo-
nów komórkowych. W przedsiębiorstwach działających 
w ramach przemysłu elektromaszynowego niezbędne 

W rozwijanie jakich umiejętności powinni 
zainwestować studenci już podczas stu-
diów by później łatwiej im było odnaleźć 
się np. na stanowisku Inżyniera Procesu ?

Krzysztof Kurpiński
Kierownik Działu Technologii i Konstrukcji 

Moim zdaniem najważniejsze jest by jak najszybciej po-
łączyć wiedzę z praktyką, dlatego bardzo dobrym roz-
wiązaniem są staże albo praktyki realizowane podczas 
studiów. Warto zainwestować w nie swój wolny czas 
np. wakacje. 

Niektóre fi rmy tak jak WIKA Polska oferują płatne pro-
gramy praktyk dla studentów i dzięki nim  wiedzę teo-
retyczną można wykorzystać podczas wykonywania 
swoich pierwszych obowiązków zawodowych. Nie 
można również zapominać o rozwijaniu swoich kompe-
tencji dotyczących pracy w zespole. Bardzo dobrym 
pomysłem są dostępne na rynku szkolenia dotyczące 
metodologii rozwiązywania problemów. 

Z pewnością przydadzą się one na każdym stanowisku 
technicznym. Obecnie niezbędnymi są również kom-
petencje językowe.

Jakie były Twoje początki w Sapa? 
Dostałem się na staż w Dziale Technicznym, gdzie zajmowa-
łem się stanowiskiem montażowym, tworząc instrukcję 
i usprawniając proces produkcyjny. Z racji zainteresowania 
procesami CNC, wspomagałem również pracę inżynierów 
przy optymalizacji procesu frezowania.

Co zaproponowano Ci po odbytym stażu? 
Objąłem stanowisko Technologa zajmującego się wszystkimi 
procesami obróbki CNC na stanowiskach zrobotyzowanych. 

Co dalej? 
Powstał Dział Techniczny Wsparcia Produkcji, w którym 
obecnie jestem Liderem zespołu. Naszym zadaniem jest nadzór 
techniczny nad procesami frezowania, gięcia i polerowania.

Co Ciebie fascynuje w wykonywanej pracy? 
Różnorodność zadań i wiele nowych wyzwań, które pobu-
dzają do ciągłego rozwoju.

Dlaczego Sapa? 
Sapa jest bardzo szybko rozwijającą się fi rmą, stale inwestu-
jącą w swój park maszynowy. To idealne miejsce dla mło-
dych inżynierów, którzy chcieliby poznać nowe technologie 
wytwarzania i sprawdzić się w branży produkcyjnej obsługu-
jącej między innymi segment motoryzacyjny. 

Życzę wielu sukcesów z Sapa!
Rozmawiała Sabina Korcz, Młodszy specjalista
ds. komunikacji wewnętrznej i CSR

Kariera Inżyniera
Rozmowa z Maciejem Kawą
Liderem wsparcia technicznego działu 
produkcji w Sapa Aluminium, zakład w Łodzi.
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Urząd Dozoru Technicz-
nego, jako państwowa 
osoba prawna działa w 
dziedzinie zapewniania 
bezpieczeństwa urzą-
dzeń i instalacji technicz-

nych kontynuując ponad stuletnia tradycję polskiego 
dozoru technicznego. Kluczowe wartości UDT to rozwój, 
odpowiedzialność, bezstronność kompetencje i rzetel-
ność. Każda z nich ma bezpośrednie odzwierciedlenie 
w naszej codziennej pracy.

Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby i ro-
dzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują 
rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację 
wiedzy. Pracownicy mają tym samym szerokie możli-
wości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarów-
no działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkole-
niowej. Jako szczególnie cenne pracownicy wskazują 
stabilność zatrudnienia, program benefi tów pozapła-
cowych oraz perspektywy przyszłej kariery. 
Każdego roku, po zakończeniu programów praktyk           
i staży wielu ich uczestników pozostaje w szeregach UDT 
jako nasi pracownicy.

Jacek Pazia
Specjalista ds. rekrutacji

Dołączenie do grona pracowników, praktykan-
tów i stażystów w UDT to możliwość współpracy 
z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami tech-
nicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą 
technologią i techniką wdrażaną w przemyśle.

W UDT istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich 
i absolwenckich, które mogą trwać od 1 do 3 miesięcy. Praktyki organizowane 
są całorocznie, a więcej informacji o nich można znaleźć na naszej stronie 
www.udt.gov.pl w zakładce O nas/ Kariera w UDT/ Dla studentów 

W okresie wakacji studenci mają też szansę odbyć płatny staż w ramach 
jednego z dwóch programów stażowych. Pierwszym z realizowanych 
programów jest „Wakacyjny staż z UDT”. Rekrutacja do programu odbywa się 
w okresie kwiecień/czerwiec. W ramach procesu rekrutacji wybieramy osoby, 
które mogą zdobyć doświadczenie w różnych komórkach organizacyjnych 
i lokalizacjach. 

Drugim programem jest konkurs „Grasz o staż”. Jest to najpopularniejszy 
i najbardziej prestiżowy konkurs stażowy dla studentów i absolwentów 
w Polsce. Konkurs organizowany jest przez PWC oraz „Gazetę Wyborczą”. 
Zadania konkursowe można rozwiązywać w okresie styczeń - kwiecień. 
Następnie laureaci najwyżej ocenianych prac spotykają się na rozmowach 
rekrutacyjnych w wybranych przez siebie firmach.

Uczestnictwo w programach stażowych to szansa na zdobycie cennego 
doświadczenia zawodowego, a także nowych umiejętności. Najlepszą 
weryfikacją i dowodem na to, że ta forma współpracy sprawdza się, są 
rekomendacje do zatrudnienia dawane przez opiekunów staży, a także 
informacje od studentów o gotowości do podjęcia zatrudnienia w Urzędzie 
Dozoru Technicznego. Ponad 50% naszych stażystów otrzymuje ofertę 
zatrudnienia w UDT, najczęściej w komórkach, w których odbywali swoje 
staże!

Staże, praktyki studenckie i absolwenckie

udt- ekspercka organizacja 
techniczna

2017_210x297_rozklad_HR.indd   1 2017-02-07   16:09:55

International Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.

ITM Poland posiada niekwestionowaną pozycję w świa-
towej czołówce producentów maszyn dla przemysłu 
tytoniowego. Nie bez powodu jesteśmy najbardziej po-
żądanym pracodawcą w regionie. Co na to wpłynęło?

Stabilna pozycja fi rmy (25 lat istnienia), międzynarodo-
we projekty (ponad 2500 maszyn zainstalowanych na 
całym świecie), najnowocześniejsze technologie zasto-
sowane w naszych maszynach. 

ITM to LUDZIE – inżynierowie ceniący kreatywne myślenie, 
współpracę, tworzący ciekawe projekty. 

Kogo szukamy? Osób z potencjałem, pełnych pasji 
i motywacji do działania. Wymagania które stawiamy 
to: wykształcenie techniczne oraz komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego. Poszukujemy absolwentów: 
mechaniki i budowy maszyn, automatyki, mechatroniki, 
elektrotechniki, inżynierii produkcji. 
Dołączając do naszego zespołu możesz przekonać się, 
jak pasja, zaangażowanie, otwartość wpływają na roz-
wój technologii i tworzenie najwyższych standardów.

Niezbędna jest także znajomość co najmniej jedne-
go języka obcego. Pracując nad urządzaniami które 
będą wykorzystywane na całym świecie konieczne 
jest utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu z za-
granicznych oddziałów fi rmy. Warto wskazać jeszcze 
jeden istotny element, który może zdecydować o suk-
cesie w pracy w tej branży. Jest nim wyobraźnia. Urzą-
dzenia elektroniczne muszą zawsze służyć konkretne-
mu odbiorcy. Jeśli sprzęt nie będzie odpowiadał jego 
oczekiwaniom, to fi rma straci klienta. Projektując więc 
urządzenia trzeba patrzeć na nie oczami użytkownika. 
Dotyczy to zarówno designu, funkcjonalności, a także 
oprogramowania i interfejsu. Przykład fi rmy z jabłkiem 
w logotypie jest tu cennym drogowskazem.

Jednym z ciekawszych wyzwań jakie stoją przed prze-
mysłem elektronicznym jest budowa Internetu Rze-
czy. Czemu lodówka nie może sama zrobić zakupów 
w sklepie internetowym? Dlaczego maszyny na linii 
produkcyjnej w fabryce nie mogą same zgłosić, a 
najlepiej i usunąć nadchodzącej awarii? Wdrożenie 
i upowszechnienie inteligentnych urządzeń to jedna 
z wielu nadchodzących rewolucyjnych zmian, które 
mogą uczynić nasze życie prostszym. Pomysł połącze-
nia wszystkich urządzeń w jedną sieć już od kilku lat 
funkcjonuje w głowach naukowców. Prawdopodob-
nie otwiera to też kolejne, dalsze możliwości o których 
obecnie nawet nie mamy pojęcia

Perspektywy pracy
Produkcja w przemyśle elektromaszynowym

Gdy produkt już został opracowany, pozostaje fi nalny etap 
– produkcja. Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania tech-
nologicznego również sam proces produkcji w przemyśle 
elektromaszynowym wymaga specjalistycznych umiejętności 
i kwalifi kacji. Za prawidłowy przebieg prac odpowiadają mię-
dzy innymi właśnie inżynierowie procesu. Jeśli fascynuje Cie-
bie droga od pomysłu do przemysłu to praca w fabrykach 
przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej będzie dla Ciebie 
idealna.

Centra Badawczo - Rozwojowe 

Rozwój przemysłu elektromaszynowego wspierają Centra Ba-
dawczo – Rozwojowe, które licznie powstają w największych 
miastach w Polsce. Międzynarodowe korporacje poważnie 
traktują nasz kraj jako miejsce gdzie warto pracować nad no-
wymi technologiami. Również polskie fi rmy co raz częściej wy-
chodzą na światowe rynki, co dodatkowo motywuje do inwe-
stycji w badania. Dzięki temu polscy inżynierowie zyskują wielki 
obszar do rozwoju i specjalizacji. Jeśli więc chcesz projekto-
wać rozwiązania, które będą stosowane na całym świecie, 
to Polska jest świetnym miejscem aby urzeczywistnić te plany.
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Polsce przemysł motoryzacyjny jest silnie 
reprezentowany. W kraju funkcjonuje nie 
tylko wielu znanych producentów samo-
chodów, ale są również obecne fi rmy 

produkujące części oraz podzespoły samochodowe. 
Co ciekawe, wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi w 
Polsce centra badawczo – rozwojowe. Jeśli masz w 
sobie żyłkę innowatora to fi rmy z branży motoryzacyj-
nej są dla Ciebie idealnym pracodawcą. 

Nie wszyscy wiedzą o tym, że przemysł motoryzacyjny 
składa się dwóch dużych sektorów. Pierwszy z nich to 
bardzo znane koncerny samochodowe. Drugi bardzo 
duży segment to producenci części i podzespołów, 
które są następnie wykorzystywane w samochodach 
produkowanych przez koncerny. Pracując w koncer-
nie motoryzacyjnym możesz uczestniczyć w produk-
cji samochodu od produkcji podwozia do zjazdu z 
linii montażowej. Z kolei praca w fi rmie produkującej 
części to możliwość poznania od podszewki proce-
su produkcji konkretnych podzespołów, które mogą 
być później stosowane w większości samochodów na 
świecie. 

Ciekawe możliwości
 
W branży rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od 
optymalizacji produkcji. Konkretna nazwa stanowiska 
może się różnić, ale do obowiązków osób zatrudnio-
nych w tej roli należeć będzie:

• odpowiedzialność za całościowe
prowadzenie projektów;

• optymalizacja produkcji przy zastosowaniu narzędzi 
Lean Manufacturing / Six Sigma;
• udział w rozwoju nowych produktów. 

Rynek pracy w Polsce

W przedsiębiorstwach motoryzacyjnych jest zatrudnionych 
w Polsce około 160 000 pracowników i liczba ta rośnie. 
Inżynierów poszukują szczególnie koncerny otwierające 
nowe fabryki, jak i producenci części, którzy uruchamia-
ją centra badawczo – rozwojowe. Wszystko to powoduje, 
że przemysł motoryzacyjnych w Polsce to perspektywiczny 
sektor gospodarki.

Stanowiska w branży 

• Inżynier produkcji
• Inżynier procesu 
• Inżynier jakości 
• Specjalista ds. utrzymania ruchu 

Globalne perspektywy branży 

Motoryzacja jest dziś nieodłącznym elementem współ-
czesnego świata. Samochód staje się niezbędnym narzę-
dziem do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, 
a to z kolei stanowi silny bodziec do wprowadzania inno-
wacji. Spójrzmy na rozwój technologii motoryzacyjnych w 
kluczowych obszarach.

Po pierwsze bezpieczeństwo. Standardem jest kilka podu-
szek powietrznych oraz konstrukcja samochodu ograni-
czająca ryzyko poważnych uszkodzeń ciała pasażerów w 
przypadku wypadków drogowych. Bezpieczeństwo wspie-
rają także systemy elektroniczne takie jak asystent pasa ru-
chu czy czujniki badające odstęp od innych uczestników 
ruchu drogowego. 

w

Przemysł
motoryzacyjny
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Drugi obszar to właśnie różnorodne rozwiązania 
ułatwiające kierowcy prowadzenie samochodu. 
Czujniki parkowania, inteligentne tempomaty, 
zintegrowany GPS – wszystko to podnosi kom-
fort podróżowania samochodem. Jednakże cel 
ostateczny producentów to zastąpienie kierowcy 
komputerem, który będzie bezbłędnie prowadził 
pojazd. Eksperymentalne pojazdy już jeżdżą po 
publicznych drogach i choć jest to ciągle faza te-
stów, to wielu producentów pracuje nad seryjną 
technologią, która będzie dostępna dla każdego 
z nas. Dotyczy to również samochodów ciężaro-
wych – zastąpienie lub wsparcie kierowcy kompu-
terem ma w założeniu podnieść bezpieczeństwo 
oraz obniżyć koszty transportu.

Trzeci obszar innowacji w świecie motoryzacji to wpro-
wadzenie napędu elektrycznego. Główne zalety tego 
napędu to niski koszt paliwa oraz niskie koszty eksplo-
atacji z uwagi na prostszą konstrukcję silnika. Wady 
– to głównie wysoki koszt baterii i jej ograniczona po-
jemność, co przekłada się na niezadowalający zasięg 
samochodu. W praktyce oznacza to konieczność czę-
stego ładowania baterii, co dodatkowo trwa obecnie 
dużo dłużej niż tankowanie benzyny. 

Prace nad rozwiązaniem tych problemów trwają – 
ostatnie doniesienia mówią o baterii, która pozwala 
przejechać ponad 700 kilometrów, ale są też i inne 
wyzwania, takie jak spadek pojemności akumulatora 

przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Niewątpliwie więc 
napęd elektryczny nie jest jeszcze obecnie doskonałym 
rozwiązaniem. Wydaje się jednak, że branża motoryzacyj-
na widzi przyszłość w samochodach elektrycznych, a to 
oznacza dużą motywację producentów do rozwiązywa-
nia tych i następnych problemów technicznych. 

Wszystkie te innowacje ułatwią użytkowanie samochodu i 
obniżą jego koszt. Inżynierowie mogą się z tego tylko cie-
szyć, bo oznacza to mnóstwo szans rozwoju zawodowego 
i bardzo obiecujące perspektywy.

ZF jest globalnym liderem w technologiach 
napędu, podwozia jak również aktywnych i pa-
sywnych systemów bezpieczeństwa. W maju 
2015 roku korporacja włączyła w swoje struk-

tury TRW Automotive. Naszą innowacyjność w dużej mierze 
zawdzięczamy naszym wysoko zmotywowanym pracowni-
kom. W zamian oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę z 
dużą dozą autonomii oraz wiele możliwości budowania mię-
dzynarodowej kariery. Odwiedź naszą stronę internetową 
www.zf.com i odkryj świat ZF.
Nasze oferty znajdziesz na www.zf.com/careers

ZF Group w Polsce

Częstochowa
•Engineering Center 
•IT Center
•European Shared Services Center
•Global Purchasing Office
•OSS Seat Belt Plant
•OSS Airbag Plant

Bielsko-Biała
•Engineering Center
•Steering Systems Plant
Czechowice-Dziedzice
•Steering Systems Plant
Gliwice
•Braking Systems Plant
Pruszków
•Body Control Systems Plant

Nazywam się Paulina Flis jestem 
Inżynierem Konstruktorem, od po-
nad dwóch lat pracuje w firmie 
BorgWarner. Podjęłam współpra-
cę z BorgWarner w ramach prak-
tyk w Dziale Konstrukcji w Rzeszow-
skim Centrum Technicznym.

Po kilku miesiącach pozytywnie 
udało mi się przejść proces rekru-

tacji. Zespół, którego sta-
łam się częścią od samego 
początku zaoferował mi 

pomoc i wsparcie. Jako Inżynier Konstruktor jestem od-
powiedzialna za projektowanie i rozwój turbosprężarek, 
tworzenie modeli 3D w programach CAD oraz opraco-
wywanie dokumentacji technicznej. 

Dzięki uczestnictwie w wielu szkoleniach ciągle się do-
skonalę i poszerzam własne umiejętności. Panuje u nas 
bardzo przyjazna atmosfera w pracy, liczą się umiejęt-
ności oraz zaangażowanie. Każdy może liczyć na wza-
jemny szacunek i rozwój ścieżki zawodowej, dlatego 
warto tu pracować. 
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STRABAG

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów i spe-
cjalistów różnych branż sektora budowlanego, ale w 
STRABAG zatrudnienie mogą znaleźć również ekono-
miści, np. na stanowiskach specjalistów ds. fi nanso-
wych. Obecnie w związku z rozwojem infrastruktury 
kolejowej i inwestycjami w tym sektorze poszukujemy 
specjalistów właśnie tej branży, szczególnie na wyż-
szych stanowiskach, związanych z zarządzaniem du-
żymi kontraktami. 

Zapotrzebowanie jest również na inżynierów ds. insta-
lacji sanitarnych czy elektrycznych, inżynierów i kie-
rowników robót o specjalizacji drogowej, czy kierow-
ników budowy. Rekrutacje prowadzimy na projekty 
realizowane w całej Polsce.

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego posiada 29 oddziałów w 
różnych miastach w Polsce. Sprawdź aktualne oferty 
pracy pod adresem https://praca.udt.gov.pl

MAPA
PRACODAWCÓW

Atos
Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, 
Gdańsk, Łódź, Toruń
Informatyka, zarządzanie, fi lologie
 
Beiersdorf Manufacturing Poznań
Poznań
zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika 
i budowa maszyn, automatyka i robotyka, 
technologia chemiczna
 
BorgWarner
Jasionka koło Rzeszowa
automatyka, mechanika, elektronika, budo-
wa maszyn - silniki
 
Imperial Tobacco
Tarnowo Podgórne, Radom
automatyka i robotyka, elektronika, mecha-
nika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne
 
 
International Tobacco Machinery
Radom
mechanika i budowa maszyn, automatyka, 
inżynieria produkcji
 
Ivanti
Warszawa
informatyka i kierunki pokrewne
 
Nokia
Wrocław, Kraków, Warszawa
informatyka, telekomunikacja, automatyka, 
robotyka lub pokrewne.
 
Sapa
Trzcianka, Łódź, Chrzanów
automatyka i robotyka, mechanika i budo-
wa maszyn, mechatronika, inżynieria mate-
riałowa i metalurgia
 
ZF Group
Częstochowa, Bielsko-Biała, Czechowice-
-Dziedzice, Gliwice, Pruszków
elektronika i telekomunikacja, informatyka, 
mechatronika, księgowość i fi nanse,
 
Wika
Włocławek
inżynieria materiałowa i metalurgia, mecha-
nika, budowa maszyn i kierunki pokrewne
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WARSZAWA

PRUSZKÓW

RADOM

JASIONKA 
(RZESZÓW)

CZĘSTOCHOWA
GLIWICE

CZECHOWICE
DZIEDZICE KRAKÓW

WROCŁAW

POZNAŃ

BYDGOSZCZ

TORUŃ

WŁOCŁAWEK

GDAŃSK

ŁÓDZ

TARNOWO PODGÓRNE

BORG WARNER

IMPERIAL TOBACCO

INTERNATIONAL 
TOBACCO MACHINERY

IMPERIAL TOBACCO

IVANTI

ATOS
ATOS

SAPA

ATOS

ATOS

ATOS

ATOS

TRZCIANKA

CHRZANÓW

ATOS

ZF GROUP

BIELSKO-BIAŁA

BEIERSDORF
MANUFACTURING POZNAŃ

WIKA

NOKIA

NOKIA

NOKIA

Znajdź na mapie swojego pracodawcę! Przy nazwie każdej firmy 
znajdziesz informację o kierunku wykształcenia poszukiwanych kan-
dydatów. Są to oczywiście główne obszary, więc w celu uzyskania 
kompletnej informacji należy zapoznać się z aktualnymi ofertami 
pracy w danym przedsiębiorstwie.

SAPA

BORGWARNER

SAPA

ZF GROUP
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Beiersdorf Manufacturing Poznań jest częścią ogólnoświatowej sieci 
produkcyjnej Grupy Beiersdorf. Najnowsze technologie, urządzenia 
i systemy zapewniają, że każdy kosmetyk tutaj wyprodukowany to 
kosmetyk najwyższej jakości.

W poznańskiej fabryce zatrudniamy wysoko wykwalifi kowaną kadrę 
inżynierów, technologów, chemików, mechaników, automatyków, 
planistów i fi nansistów. Wierzymy w potencjał naszych ponad 320 
pracowników i wspieramy ich wszechstronny rozwój.
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ITM Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncer-
nu ITM Group z centralą w Kampen (Holandia).
Projektujemy, wytwarzamy, instalujemy oraz serwisujemy 
najwyższej jakości maszyny oraz kompletne linie technolog-
iczne dla przemysłu tytoniowego. Firma ITM Poland konkuruje 
z najlepszymi na świecie w swojej branży i stanowi największy 
potencjał produkcyjno-rozwojowy grupy ITM.

Innowacyjność to jedna z nadrzędnych 
wartości ITM Poland
Projektujemy maszyny przy wykorzystaniu najnowszych
rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych. Wykonujemy 
oraz wdrażamy systemy sterowania procesami przemysłowymi 
o najwyższym światowym standardzie. Nasze rozwiązania 
chronione są poprzez zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe.

Interna�onal Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.

Co nas wyróżnia?
• Zaawansowane technologicznie

rozwiązania
• Innowacyjność
• Niekorporacyjne środowisko

Dołączając do zespołu ITM możesz 
przekonać się sam, jak Twoja pasja, 
zaangażowanie, otwartość wpływają 
na rozwój technologii i tworzenie 
najwyższych standardów

Proces rekrutacji:
•  Rozmowa telefoniczna – bliższe

 poznanie oferty pracy
•  Spotkanie w siedzibie firmy

1.  Spotkanie odbywa się z naszym specjalistą
     ds. rekrutacji. Po rozmowie oceniamy                                     
     możliwość wykorzystania obecnie lub w    
     przyszłości potencjału kandydata w firmie.
2.  Spotkanie z bezpośrednim przełożonym.

Podejmij wyzwanie i prześlij CV:
rekrutacja@itmgroup.eu

2543
370
260 
145 
53
25 

3 
1

liczba maszyn zbudowanych przez ITM Poland
(wymyślonych, zaprojektowanych oraz zainstalowanych
na 6 kontynentach świata)

liczba pracowników
w ITM Poland

liczba maszyn wyprodukowanych
w 2015 roku

liczba pracowników z tytułem inżynier
zatrudnionych w ITM Poland

liczba państw, w których prowadziliśmy
projekty w 2015 roku

lat istnienia firmy na rynku
międzynarodowym

liczba imprez integracyjnych w 2015 roku dedykowanych
dla wszystkich pracowników ITM Poland

pierwsze miejsce w Polsce w ilości międzynarodowych zgłoszeń
patentowych w roku 2012 (18 zgłoszeń) oraz w roku 2013 (10 zgłoszeń)

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu profesjonalistów, aplikuj już dzisiaj: kariera.itmgroup.pl

ITM Poland w liczbach:

PROGRAM PRAKTYK
Praktyki dla:
• uczniów technikum – na warsztacie
    mechanicznym oraz elektrycznym
• studentów minimum II roku studiów

– w działach: konstrukcyjnym,    
automatyki, logistyki, zaopatrzenia, 
dokumentacji technicznej, przygotowa-
nia produkcji

Do współpracy zapraszamy osoby:
• nastawione na rozwój
• znające dobrze język angielski
• posiadające umiejętność analitycznego myślenia oraz

pracy w grupie
• gotowe do podejmowania wyzwań

Firma dla inżynierów z pasją
W ITM Poland pracują inżynierowie z doświadczeniem jak 
również absolwenci kierunków technicznych, którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu oraz dążeniu do doskonalenia kompe-
tencji zawodowych również stanowią o wartości i potencjale firmy.

PROGRAM STAŻOWY
• 6-miesięczne płatne staże dla

absolwentów technikum w działach
montażu mechanicznego oraz
elektrycznego

• 3-miesięczne płatne staże dla 
absolwentów szkół wyższych w okresie 
lipiec-wrzesień m.in. w działach: 
konstrukcyjnym oraz automatyki

PRACA
Zarówno dla inżynierów
z doświadczeniem jak

i wyróżniających się absolwentów.

Możliwość kontynuacji kariery
w ITM Poland dla najlepszych

uczestników Programu Stażowego.



Ivanti (dawniej 
LANDESK) jest 

amerykańską firmą 
tworzącą własne 

systemy do zarządzania 
środowiskiem IT.

Cześć! Propozycję pracy w Ivanti dostałem poprzez portal 
społecznościowy. Efekt tego jest taki, że pracuję tutaj od 
dwóch miesięcy jako full stack developer.

Już teraz mogę stwierdzić, że był to dobry wybór. Praca 
w Ivanti daje dobre perspektywy rozwoju z uwagi na 
doświadczonych i pasjonujących się programowaniem ludzi 
oraz nastawienie na nowe technologie.

Atmosfera w biurze jest świetna I wszelkie wewnętrzne 
konflikty rozwiązujemy profesjonalnie: poprzez pojedynek 
na piankowe miecze. Jeżeli lubisz śmieszkować, na pewno 
będziesz się tu dobrze czuć.

Piotr – Full Stack Developer

Zawsze chciałem być samolotem, ale pracuję w IT bo 
mam lęk wysokości  :-)

Od 10 lat pracuję w IT. Zajmowałem się zarówno 
wsparciem call center, wsparciem użytkownika na I/II linii 
jak również administracją sieciami. Dołączyłem do Ivanti 
jako Technical Support Engineer na początku 2016 roku. 
W chwili obecnej zajmuję stanowisko Technical Lead                     
i wspieram swój zespół w bieżących sprawach. 
Arek – Technical Lead (Support)

Od kilku miesięcy buduje zwinne zespoły 
programistyczne oraz działy wsparcia 
technicznego w nowym centrum R&D 

w Warszawie, rozwijając i wspierając 
produkty wykorzystywane przez klientów na 
całym świecie (np. Louis Vuitton, Schindler, 

Amazon, Ricoh i wiele innych).
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Dzisiaj jest to największa instytucja 
badawczo-rozwojowa w sektorze 
ICT w Polsce zatrudniająca ponad 
3000 specjalistów. Każdego dnia nasi 
inżynierowie dostarczają infrastrukturę 
telekomunikacyjną dla 1,5 miliarda ludzi 
na świecie.

Europejskie Centrum 
Oprogramowania 
i Inżynierii we Wrocławiu 
powstało w 2000 roku, 
zatrudniając wówczas 10 
pracowników. Od tej pory 
wiele się zmieniło. 

Naszym flagowym produktem 
jest Stacja Bazowa – począwszy od 
powstawania jej koncepcji, poprzez 
stworzenie designu, architektury, aż po 
proces wdrożenia rozwiązania u klienta 
(operatora sieci komórkowej) oraz jej 
utrzymanie.

Znajdź nas na:

Are you proficient in IT?
So are we. Join us.
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Wytwarzanie tak skomplikowanego 
produktu oraz idąca za tym 
odpowiedzialność, która spoczywa 
na naszych inżynierach, wymaga 
wyspecjalizowanej wiedzy 
i doświadczenia oraz dojrzałości 
biznesowej.

Codziennie poprzez połączenia 
mobilne oraz transfer danych 
z naszych rozwiązań korzysta co 
czwarta osoba na świecie, co sprawia, 
że dostarczanie i utrzymywanie 
wysokiej klasy produktu jest wielkim 
technologicznym wyzwaniem.
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Link do ofert: 

http://nokiawroclaw.pl/oferty-pracy/

Jeśli jesteś zainteresowany  
pracą w Nokii wyślij do nas  
swoje CV na adres  
recruitment.wroclaw@nokia.com 
– zadzwonimy do Ciebie!

Wrocławskie Centrum R&D jest jednym 
z czterech największych technologicz-
nych ośrodków Nokii w Europie. Jesteśmy 
w światowej czołówce dostawców rozwiązań 
w zakresie szerokopasmowych sieci obsługu-
jących urządzenia mobilne. 



Kim jesteśmy?

Sapa to światowy lider rynku rozwiązań aluminiowych. 
Globalny zasięg i lokalna obecność w zakresie produk-
cji profi li aluminiowych, systemów budowlanych oraz rur 
precyzyjnych pozwala nam kształtować jaśniejszą przy-
szłość. Zatrudniamy 23 500 pracowników w ponad 40 
krajach a nasza centrala mieści się w Oslo.

Sapa posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne, 
w Trzciance i w Chrzanowie oraz zakład obróbczy i la-
kiernię proszkową w Łodzi.

Inżynierów zatrudniamy między innymi w działach:
- technicznym 
- jakości
- wdrażania nowych projektów
- projektowania i rozwoju
- utrzymania ruchu
- technologii produkcji 
- laboratorium

Jak zgłosić się do nas?
Wejdź na www.sapa.pl i aplikuj przez zakładkę kariera, 
gdzie znajdziesz aktualne oferty pracy. 

Czekamy na Ciebie! 



U nas wiele dróg stoi przed Tobą otworem.

Koncern STRABAG jest jednym z wiodących 
europejskich koncernów w branży technologii 
budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetent-
nych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczes-
nych maszyn i własnych surowców, realizuje z 
sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby 
to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze 
sobą różne kraje i branże budownictwa. 

Zostań częścią naszego zespołu!

Już teraz nadaj odpowiedni kierunek swojej 
przyszłości i prześlij swoja aplikację. Czekają na 
Ciebie dynamiczne zespoły, pasjonujące projekty 
oraz możliwości doskonalenia zawodowego.

Na stronie internetowej www.strabag.pl, w 
zakładce Kariera, znajdziesz wszystkie aktualne 
oferty pracy. 

Jesteś studentem? Zapoznaj się z naszą nową 
ofertą STRAtegiczne praktyki i prześlij aplikację  
za pośrednictwem formularza on-line.

www.strabag.pl

STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, Tel. +48 22 7144800
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W UDT istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich 
i absolwenckich, które mogą trwać od 1 do 3 miesięcy. Praktyki organizowane 
są całorocznie, a więcej informacji o nich można znaleźć na naszej stronie 
www.udt.gov.pl w zakładce O nas/ Kariera w UDT/ Dla studentów 

W okresie wakacji studenci mają też szansę odbyć płatny staż w ramach 
jednego z dwóch programów stażowych. Pierwszym z realizowanych 
programów jest „Wakacyjny staż z UDT”. Rekrutacja do programu odbywa się 
w okresie kwiecień/czerwiec. W ramach procesu rekrutacji wybieramy osoby, 
które mogą zdobyć doświadczenie w różnych komórkach organizacyjnych 
i lokalizacjach. 

Drugim programem jest konkurs „Grasz o staż”. Jest to najpopularniejszy 
i najbardziej prestiżowy konkurs stażowy dla studentów i absolwentów 
w Polsce. Konkurs organizowany jest przez PWC oraz „Gazetę Wyborczą”. 
Zadania konkursowe można rozwiązywać w okresie styczeń - kwiecień. 
Następnie laureaci najwyżej ocenianych prac spotykają się na rozmowach 
rekrutacyjnych w wybranych przez siebie firmach.

Uczestnictwo w programach stażowych to szansa na zdobycie cennego 
doświadczenia zawodowego, a także nowych umiejętności. Najlepszą 
weryfikacją i dowodem na to, że ta forma współpracy sprawdza się, są 
rekomendacje do zatrudnienia dawane przez opiekunów staży, a także 
informacje od studentów o gotowości do podjęcia zatrudnienia w Urzędzie 
Dozoru Technicznego. Ponad 50% naszych stażystów otrzymuje ofertę 
zatrudnienia w UDT, najczęściej w komórkach, w których odbywali swoje 
staże!

Staże, praktyki studenckie i absolwenckie

udt- ekspercka organizacja 
techniczna

2017_210x297_rozklad_HR.indd   1 2017-02-07   16:09:55



Aplikacje do pracy przyjmujemy przez cały rok. Praca jest możliwa zarówno 
w zakresie praktyk i staży, jak i zatrudnienia na umowę o pracę. Wszystkie 
aktualne oferty pracy, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeśli nie 
ma interesującej Cię propozycji, zarejestruj się w naszej bazie danych 
i określ preferencje, a zostaniesz powiadomiony, jeśli taka oferta się pojawi.

Pierwszym etapem każdej rekrutacji jest wypełnienie 
formularza on-line na stronie internetowej 
http://praca.udt.gov.pl

Kolejnym krokiem jest spotkanie z naszym specjalistą ds. 
rekrutacji. Po rozmowie rekrutacyjnej oceniamy możliwość 
wykorzystania obecnie lub w najbliższej przyszłości Twojego 
potencjału w naszej organizacji.

Jeśli spełniasz nasze wymagania umawiamy Cię na rozmowę 
z potencjalnym, bezpośrednim przełożonym.

Jako uzupełnienie procesu rekrutacji stosujemy (w zależności 
od stanowiska) testy osobowościowe, testy kompetencyjne 
oraz testy wiedzy.

W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację 
kandydata do podjęcia pracy. Poszukujemy studentów i absolwentów 
następujących kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, 
energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, 
metalurgia, informatyka. Szukamy osób otwartych na nowe 
doświadczenia, ukierunkowanych na realizacje ambitnych celów, 
otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje 
z klientem, umiejących współpracować w  zespole, o  dobrym stanie 
zdrowia (w przypadku stanowisk technicznych – brak przeciwwskazań 
do pracy na wysokości).

„Czas spędzony w Urzędzie Dozoru Technicznego będę wspominać 
jako ciekawe doświadczenie. Zadania, które przyszło mi wykonywać, 
uzupełniły i rozszerzyły moją wiedzę zdobytą podczas studiów na 
kierunku administracja. Współpraca z wykwalifikowaną, doświadczoną 
i przesympatyczną kadrą we wrocławskim oddziale sprawiła, że Urząd 
Dozoru Technicznego jest miejscem, do którego mam nadzieję kiedyś 
powrócić.” - mówi Agnieszka Mocydlarz, uczestniczka programu 
„Wakacyjny staż z UDT 2016” w Dziale Administracyjno-
Finansowym we Wrocławiu.

„Staż w UDT odbieram jako cenne doświadczenie. Szczególnie wartościowe 
są wyjazdy na inspekcje i ekspertyzy techniczne – podczas których 
mam dostęp do wielu rodzajów urządzeń, mogę dokładnie zapoznać 
się z dotyczącymi ich zagadnieniami diagnostyczno-eksploatacyjnymi. 
Specyfika dozorowa powoduje, że są to urządzenia faktycznie będące 
w zastosowaniu, a nie istniejące jedynie w książkach, czy na slajdach 
z wykładu. W konsekwencji zaowocowało to nie tylko nową wiedzą 
typowo inżynierską, ale również zacząłem zwracać większą uwagę na 
główny cel istnienia naszego Urzędu, czyli bezpieczeństwo. To wszystko 
jest doskonałym „pakietem startowym” dla młodego inżyniera, 
zaczynającego stawiać pierwsze poważne kroki w zawodzie.” – mówi 
Jarosław Łępicki, Stażysta „Wakacyjny staż z UDT 2016” w Dziale 
Urządzeń Ciśnieniowych w Białymstoku.

UDT okiem stażystów

 http://praca.udt.gov.pl

2017_210x297_rozklad_HR.indd   2 2017-02-07   16:09:57



46



000163_ZF_HR_Flyer_Postkarte_177_8x127_EU_rz3.indd   1 26.01.17   14:28

Jak wiele młodych osób w dzisiejszych czasach Jagoda nie 

od razu wiedziała jakie studia wybrać. Natomiast po rozmowie         

z najbliższymi i przeanalizowaniu swoich zainteresowań osta-

tecznie podjęła decyzję o rozpoczęciu studiów informatycznych. 

Teraz jest programistką SAP w Centrum Informatycznym ZF          

w Częstochowie i chce dalej rozwijać się z tym kierunku.

Co najbardziej podoba Ci się w Twojej pracy?

„Głównie to, że mogę współpracować z ludźmi z całego świata        

i faktycznie mieć wpływ na to, co tam się dzieje. Podjęłam do-

brą decyzję, żeby zaaplikować na stanowisko Programisty SAP. To 

duże wyzwanie, bo muszę szybko nauczyć się wielu nowych rze-

czy, ale takie działania dają ogromną satysfakcję.” – mówi Jagoda.

Przyznaje, że musiała włożyć wiele wysiłku w to, aby pogodzić 

studia z pracą, ale dzięki trzem, głównym czynnikom, które 

miały bezpośredni wpływ na powodzenie tej misji – dała radę! 

Przede wszystkim podkreśla rangę wsparcia ze strony bezpo-

średniego przełożonego i możliwości, jakie dała jej praca dla 

ZF Group. Bardzo istotny jest również czynnik zespalający dwa 

poprzednie – własna determinacja w dążeniu do celu.

Co poradziłabyś osobie, która chciałaby rozpocząć karierę w Cen-

trum Informatycznym ZF?

„Przede wszystkim żeby się nie bała zaaplikować. Rozmawiając ze zna-

jomymi wiem, że przed złożeniem CV głównie powstrzymuje ich strach 

OTWARTE DRZWI DO KARIERY W IT
„TRZEBA WŁOŻYĆ WIELE PRACY W DOSKONALENIE SWOICH 
UMIEJĘTNOŚCI”, MÓWI JAGODA WOSIK, KTÓREJ ŚCIEŻKA 
ROZWOJU JEST DOWODEM NA TO, ŻE NAUKA AKADEMICKA 
MOŻE IŚĆ W PARZE Z PRACĄ ZAWODOWĄ.

przed czymś nowym, jak nowy język programowania czy konieczność po-

rozumiewania się w języku angielskim.

Doradziłabym więcej pewności siebie, odwagi i wiary w swoje 

umiejętności, bo wszystkiego można się nauczyć. Najgorsze jest 

powstrzymywanie się przed działaniem.”

Czy to czego uczysz się na studiach możesz wykorzystać 

w pracy zawodowej? Czasem słyszy się, że studia są tylko teorią.

„Rzeczywiście na studiach uczę się teorii, ale jest ona potrzebna. 

Rozpoczynając naukę nie miałam żadnych podstaw, a uczelnia mi 

je zapewniła. Informatyka jest dziedziną, w której teoria jest bar-

dzo ważna, bo jeżeli jej nie znamy, to nie zaprojektujemy kodu lub 

będzie on nieefektywny. Oczywiście same studia nie wystarczą, 

trzeba włożyć wiele wysiłku w doskonalenie swoich umiejętności. 

Pracując jako programistka w dziale rozwoju systemów informa-

tycznych mogłam wykorzystać w swoim zawodzie sporo wiedzy 

ze studiów. Na nowym stanowisku Programisty SAP, będę bazo-

wać na ogólnej wiedzy z programowania.”

Jeżeli więc zależy Ci na tym, żeby się czegoś nauczyć, aby skon-

frontować wiedzę ze studiów z praktyką – nie wahaj się. Zaaplikuj!

Chcesz przeczytać całą rozmowę z Jagodą?

Zapraszamy na www.facebook.com/zfgroup.polska

oraz do odwiedzenia naszej strony www.zf.com
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Trusted partner for your Digital Journey

Atos - Twoja kariera w IT

Sprawdź aktualne oferty pracy

Niezależnie od tego jakie masz doświadczenie i wykształcenie
możesz odnaleźć swoją drogą w ramach naszego zespołu

Oferujemy rozwój w ramach ścieżek zawodowych:

kariera.pl.atos.net

Procesowa

Rozwój w zakresie koordynowania, a następnie 
zarządzania procesami takimi jak incydenty, 
problemy, zmiany, zdolności produkcyjne, 
konfiguracje

Inżynierska

Rozwój w wybranych technologiach, m.in. 
programowanie, wsparcie klienta, administrowanie, 
projektowanie i budowanie architektury

Zarządzająca

Rozwój w obszarach takich jak zarządzanie 
personelem wyższego i niższego szczebla, 
a także administrowanie usługami i serwisami

Projektowa

Rozwój w zakresie wspierania projektów od 
strony administracyjnej i finansowej, a następnie 
całościowe zarządzanie nimi i ich prowadzenie


