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Droga Studentko, Drogi Studencie,
W Twoich rękach znajduje się piąte już wydanie Przewodnika dla Studentów Politechnik. Staraliśmy się, aby ten Przewodnik wspierał Ciebie
w podejmowaniu pierwszych decyzji na rynku pracy.
Znajdziesz tu prezentacje firm z wielu branż. Praca w każdej z nich może

SP IS T R E ŚC I

być początkiem wspaniałej kariery. Na pierwszych stronach prezentujemy raport wynagrodzeń – pamiętaj jednak, że bez względu na wybrany
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W Y NAGRODZ E N I A I N Ż Y N I E R Ó W

sektor gospodarki, wysoko wykwalifikowani specjaliści są zawsze w cenie.

6

W Y NAGRODZ E N I A W B R A N Ż Y I T

Ponadto znajdziesz w Przewodniku kilka pomocnych materiałów technicz-
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BUDOWA I S T E R O WA N I E R O B O T E M G Ą S I E N I C OWYM
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nych: typy plików i uprawnienia w Linuksie, budowa robota gąsienicowego
z Arduino oraz projekt rurociągu z blach zwijanych w SolidWorks.

PROJ EK T RUR O C I Ą G U Z B LA C H Z WI J A N Y C H

Zapraszamy Ciebie także do dzielenia się notatkami ze studiów i wzięcia
udziału w konkursie organizowanym przez portal
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Powodzenia!
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Karol Kołowski

21

PRODUKCJ A
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PRODUKCJ A W B R A N Ż Y F M C G
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PRZ E MY S Ł ELE K T R O M A S Z Y N O WY
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PRODUKCJ A W B R A N Ż Y FA R M A C E U T Y C Z N E J
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PRZ E MY S Ł MO TO RY Z A C Y J N Y
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Nakład: 20 000 egzemplarzy
Za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Reklama: reklama@strefainzyniera.pl.

Podziel się notatkami
ze studiów i wygraj książki
Helionu o wartości 300 zł!
1. Udostępnij swoje notatki – zrób to samodzielnie rejestrując
się na STREFAINZYNIERA.PL lub wysyłając je na 		
adres: notatki@strefainzyniera.pl

2. Notatki powinny być napisane na komputerze (nie 		
odręcznie) w formacie pdf lub word (doc.)

3. Minimalna długość notatki to 3000 znaków ze spacjami.
4. Notatki nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich 		

ATO S

(sprawdź REGULAMIN na strefainzyniera.pl)
Szczegóły znajdziesz na STREFAINZYNIERA.PL
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WYNAGRODZENIA
MAGISTRÓW INŻYNIERÓW W 2018 ROKU
Mediana zarobków magistrów inżynierów w 2018 roku wyniosła
6 120 PLN brutto miesięcznie.
Mniej dostawali pracownicy z tytułem inżyniera, mediana ich płac wyniosła 5 000 PLN. 25% najwyżej
wynagradzanych magistrów inżynierów zarabiało 9
500 PLN i więcej. 25% najniżej zarabiających pracowników z tym wykształceniem otrzymywało 4 210
PLN lub mniej.

WYNAGRODZENIA
INŻYNIERÓW

WYNAGRODZENIA
MAGISTRÓW
INŻYNIERÓW

25% zarabiało powyżej:
7 798 PLN

25% zarabiało powyżej:
9 500 PLN

mediana:
5 000 PLN

mediana:
6 120 PLN

25% zarabiało poniżej:
3 537 PLN

25% zarabiało poniżej:
4 210 PLN

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku

Mediana wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów o różnych stażu pracy w 2018 roku (brutto w PLN)
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Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku
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powyżej 16

Zarobki magistrów inżynierów zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji
25%
zarabiało
powyżej

mediana

25%
zarabiało
poniżej

średnia

dyrektor

10 625

15 000

21 000

16 696

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

8 516

12 000

15 700

12 902

kierownik dużego zespołu (31-100 osób)

7 550

10 500

15 000

11 931

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

6 592

9 377

13 100

10 625

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

5 645

7 798

11 000

8 895

team leader/koordynator

5 987

8 470

12 000

9 719

starszy specjalista

5 300

7 441

10 800

8 681

specjalista

4 210

5 400

7 150

6 114

młodszy specjalista

3 349

4 066

5 000

4 448

brygadzista/mistrz

4 066

5 100

6 578

5 544

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

2 919

3 700

4 927

4 280

ogół

4 210

6 120

9 500

7 797

poziom zarządzania

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku, w brutto PLN

Zarobki magistrów inżynierów w różnych województwach w firmach prywatnych lub państwowych

Sprawdź, ile powinienes zarabiać!
Dowiedź się ile, zarabiają inni na
Twoim stanowisku.
Wejdź na wynagrodzenia.pl

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku, w brutto PLN
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Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)
średnia

25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

Kierownik budowy

8 122

6 091

7 175

9 750

Inżynier sprzedaży

7 409

4 500

6 500

9 000

Kierownik ds. planowania produkcji

8 142

5 090

6 363

8 400

Automatyk

6 555

4 830

6 000

7 500

Inżynier produktu

7 047

5 250

6 636

8 442

Kierownik laboratorium

7 291

5 071

7 081

8 850

Projektant konstrukcji budowlanych

7 325

4 927

6 331

8 090

Inżynier serwisu

6 938

4 497

6 206

8 516

Projektant instalacji elektrycznych

6 293

4 641

5 725

7 100

Inżynier ds. jakości

6 259

4 792

5 932

7 798

Inżynier produkcji

6 416

4 828

6 100

7 655

Specjalista ds. utrzymania ruchu

5 692

4 354

5 225

6 363

Inżynier energetyki

7 366

4 850

6 350

8 630

Architekt

6 314

4 210

5 501

7 450

Doradca techniczno-handlowy

6 696

4 210

5 500

7 798

Konstruktor

5 906

4 212

5 359

6 900

Inspektor nadzoru (budownictwo)

6 445

4 600

5 750

7 350

Specjalista ds. zaopatrzenia

5 969

4 400

5 335

6 725

Specjalista ds. planowania produkcji

5 646

4 000

5 050

6 610

Specjalista ds. badań i rozwoju

6 350

3 880

5 359

7 500

Specjalista ds. BHP

4 876

3 493

4 280

5 650

Technolog produkcji

4 860

3 750

4 500

5 500

Specjalista ds. logistyki

4 811

3 980

4 497

5 500

Inżynier budowy

5 116

3 808

4 503

5 800

Specjalista ds. jakości

5 119

3 924

4 590

5 600

Specjalista ds. ochrony środowiska

4 676

3 350

4 200

5 500

Inżynier ds. jakości

6 259

4 792

5 932

7 798

Asystent projektanta (budownictwo)

4 071

3 200

3 800

4 538

Asystent architekta

3 873

2 800

3 493

4 210

Laborant chemiczny

3 695

2 800

3 472

4 000

stanowisko

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł! Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl
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WYNAGRODZENIA W DZIAŁACH IT
W 2018 ROKU
Wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach
zarządzania w działach IT w 2018 roku (brutto w PLN)

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 571 pracowników zatrudnionych w działach IT.

25%
zarabiało mediana
poniżej

Mediana zarobków w tych działach w 2018
roku wyniosła 7 220 PLN brutto miesięcznie.
25% najwyżej wynagradzanych pracowników
IT zarabiało 11 300 PLN i więcej.
Natomiast 25% najniżej zarabiających otrzymywało 4 927 PLN lub mniej.

25%
zarabiało
powyżej

Dyrektor

13 899

18 000

24 700

Kierownik

8 500

11 700

15 500

Team leader/koordynator

8 516

12 000

15 500

Specjalista

4 927

7 081

10 238

Pracownik szeregowy

3 400

4 497

6 650

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku

Wynagrodzenia całkowite w działach IT w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)
Farmaceutyka i biotechnologia

10 035

Usługi finansowe i organy regulacyjne

9 150

Ubezpieczenie i reasekuracja

9 000

Transport i logistyka

8 500

Usługi dla biznesu

7 800

Technologia i telekomunikacja

7 500

Internet, e-commerce, Aplikacje

7 450

Energia, gónictwo, chemikalia, środowisko

7 230

Przemysł ciężki

7 200

Budownicto, nieruchomości, architektura

7 050

Media, komunikacja, muzyka, gry

7 000

Przemysł lekki - Towary komsumpcyjne i FMCG

6 900

Opieka zdrowotna

6 363

Handel detaliczny i hurowy

6 300
0

4 000

8 000

12 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku

Wynagrodzenia całkowite w działach IT osób o różnym stażu pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

9 266

9 233

10 300

12 000
9 521

7 511

10 000
8 000

6 155

6 000

4 210

4 000
2 000

powyżej 16
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0
Źródło: Ogólnopolskie Badanie
Wynagrodzeń przeprowadzone
przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)
średnia

25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

Dyrektor działu IT

20 129

15 000

19 000

23 000

Architekt - projektant systemów IT

14 526

11 000

14 257

18 000

Kierownik projektu IT

11 829

8 200

11 500

14 500

Kierownik działu IT

11 948

8 300

10 829

14 715

Inżynier oprogramowania

10 637

7 200

9 976

13 000

Konsultant SAP

9 916

5 900

8 600

12 500

IT Quality Assurance

8 567

5 400

8 114

10 400

Programista C/C++

8 905

6 000

8 000

11 257

Programista baz danych

8 582

5 932

8 000

10 000

Programista Java

9 076

5 500

7 800

11 744

Inżynier ds. sieci IT

8 967

5 000

7 690

11 000

Inżynier ds. testów automatycznych

8 156

5 344

7 650

10 291

Programista .NET

8 769

5 300

7 511

10 700

Programista Python

8 945

5 200

7 081

11 000

Programista Android

8 383

4 641

7 081

10 668

Programista (stanowisko ogólne)

7 920

4 927

7 000

9 800

UI/UX Designer

8 095

5 000

7 000

10 094

Analityk ds. IT

7 877

5 300

6 945

8 833

Programista Javascript

7 910

4 210

6 500

9 707

Programista PHP

7 895

4 354

6 363

10 000

Administrator systemów IT

7 324

4 800

6 300

8 750

Konsultant ds. IT (stanowisko ogólne)

7 232

3 750

5 850

9 250

Tester oprogramowania

6 428

4 200

5 400

7 500

Administrator sieci informatycznej

5 799

3 780

5 000

7 000

Webdeveloper
Inżynier wsparcia technicznego IT
(helpdesk)
Grafik komputerowy

5 682

3 924

4 951

7 081

5 331

3 570

4 354

6 435

4 326

3 062

3 924

5 000

stanowisko

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak &Sedlak w 2018 roku
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł! Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl
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BUDOWA I STEROWANIE
ROBOTEM GĄSIENICOWYM
Celem tego projektu jest rozpoczęcie prac nad
skonstruowaniem robota gąsienicowego (przypominającego czołg). W ramach tego projektu przygotujemy najważniejsze elementy robota i podstawowy układ sterowania.

Dwa źródła zasilania

Podwozie Pololu oferuje miejsce na sześć baterii AA, których będziemy używali w
roli źródła zasilania dla silników (patrz rysunek 12.11). Komora baterii znajduje się na
spodzie podwozia (pomiędzy silnikami), co zapewnia niski punkt ciężkości robota.

Robot będzie używał dwóch silników, po jednym na gąsienicę, dzięki czemu będzie mógł bezpiecznie pokonywać niewielkie przeszkody i obracać się w miejscu.
Użytkownik będzie sterował szybkością i kierunkiem ruchu robota; w dalszej części tego rozdziału i w kolejnych rozdziałach dodatkowo wyposażymy robota w
elementy umożliwiające unikanie kolizji i mechanizmy zdalnego sterowania. Po
Rysunek 12.11. Komora na sześć baterii AA
zakończeniu wszystkich projektów opisanych w tej książce będziesz dysponował
solidną wiedzą potrzebną do realizacji własnych pomysłów i budowy alternatywnych wariantów tego zaawansowanego urządzenia.
Mimo że komora na baterie pokazana na rysunku 12.11 jest dość duża, będzie potrzebne jeszcze jedno źródło zasilania dla samej płytki Arduino, tak
aby system robota mógł działać nawet w razie wyczerpania baterii zasilaSprzęt
jących silniki. W tym projekcie płytka Arduino będzie zasilana baterią 9 V,
Realizacja tego projektu będzie wymagała następujących urządzeń:
którą można połączyć z gniazdem zasilania na tej płytce za pomocą takiego
• zestawu do konstruowania podwozia Pololu RP5;
przewodu jak przedstawiony na rysunku 12.12.
• płyty montażowej dla podwozia Pololu RP5;
• sześciu alkalicznych baterii AA;
• baterii 9 V do zasilania gniazda DC;
• modułu silników DFRobot 2A;
Płyta montażowa
• płytki Arduino i przewodu USB.
Ostatnim elementem podwozia jest płyta
montażowa (patrz rysunek 12.13).

Podwozie

Podstawą każdego robota jest solidne podwozie utrzymujące silniki, układ przeniesienia napędu i źródło zasilania. Robot sterowany przez system Arduino dodatkowo
musi oferować miejsce dla płytki Arduino i różnych elementów zewnętrznych.
Rysunek 12.12. Przewód
używany do łączenia baNa rynku są dostępne różne modele podwozi; w tym projekcie zostanie użyte podwozie terii z płytką Arduino
z gąsienicami napędzanymi dwoma silnikami — Pololu RP5 (patrz rysunek 12.10).

Rysunek 12.13. Płyta montażowa

Płyta montażowa, którą należy zainstalować na górze podwozia, umożliwia
montaż elementów przy użyciu dystansów i śrubek M3. (Śrubki, dystansy i nie-zbędne podkładki można bez trudu znaleźć w sklepach z częściami dla roboty-ków oraz w dużych sklepach narzędziowych). Na rysunku 12.14 pokazano płytę
montażową z przykręconymi dystansami i zainstalowaną płytką Arduino.
Rysunek 12.10. Podwozie robota gąsienicowego
8

Rysunek 12.18.
Prawidłowe ustawienie zworek w sekcji
zasilania

Rysunek 12.14. Płytka Arduino zainstalowana na płycie montażowej

Schemat

Ostatnim krokiem procesu przygotowywania sprzętu dla tego projektu jest
skonstruowanie obwodu potrzebnego do sterowania oboma silnikami zamontowanymi na podwoziu. Mimo że dla każdego z silników można by zastosować obwód pokazany na rysunku 12.9, takie rozwiązanie uniemożliwiłoby
nam sterowanie kierunkiem pracy silników, a samo łączenie dwóch silników
w ten sposób byłoby dość niewygodne. Tym razem zostanie użyty moduł
silników. Moduł silników zawiera obwody niezbędne do obsługi większego
natężenia prądu elektrycznego pobieranego przez silniki i realizuje przekazywane przez system Arduino polecenia dotyczące szybkości i kierunku pracy
silników. Podczas budowy naszego robota zostanie użyty moduł 2A Motor
Shield firmy DFRobot (http://www.dfrobot.com/) dla platformy Arduino (patrz
rysunek 12.15).

Rysunek 12.19.
Prawidłowe ustawienie zworek trybów pracy

Jeśli przewody wychodzące z silników nie zostały oznaczone kolorami, po
pierwszym uruchomieniu i sprawdzeniu, która orientacja powoduje ruch w
jedną stronę, może być konieczna zmiana sposobu połączenia przewodów.
Po połączeniu przewodów i zworek, instalacji komory baterii, przymocowaniu
płytki Arduino i modułu silników na płycie montażowej oraz skręceniu podwo-zia robot powinien wyglądać tak jak na rysunku 12.20.

Rysunek 12.20.
Robot gąsienicowy
gotowy do akcji!

Rysunek 12.15.
Moduł silników DFRobot

Łączenie modułu silników

Łączenie modułu silników jest dość proste — należy najpierw podłączyć
przewody wyprowadzone z komory baterii do bloku zacisków w lewym dolnym rogu modułu (patrz rysunek 12.16). Czarny przewód (ujemny) należy
umieścić w otworze po prawej stronie; czerwony przewód w otworze po lewej
stronie.

Szkic

Czas spowodować, że robot będzie się poruszał. Warto zacząć od przygotowania funkcji, które uproszczą sterowanie robotem. Ponieważ robot będzie
napędzany dwoma silnikami, szkic musi obsługiwać cztery możliwe ruchy:

Należy teraz podłączyć pary przewodów dla obu silników. Warto się upewnić, że przewody odpowiednich kolorów zostały umieszczone we właściwych
otworach bloku zacisków (patrz rysunek 12.17).

•
•
•
•

ruch w przód;
ruch w tył;
obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Moduł silników steruje każdym silnikiem za pośrednictwem dwóch pinów cyfrowych — jeden służy do sterowania szybkością przy użyciu metody modulacji szerokości impulsu (tak jak w projekcie nr 39), drugi określa kierunek
obrotów wału silnika.
Rysunek 12.17.
Rysunek 12.16.
Łączenie silników
Przewody zasilające
podłączone do zacisków
na płytce modułu silnika

Szkic zawiera cztery funkcje obsługujące wymienione powyżej ruchy robota:
goForward(), goBackward(), rotateLeft() i rotateRight(). Każda z tych funkcji
otrzymuje na wejściu dwie wartości: czas ruchu wyrażony w milisekundach
oraz szybkość ruchu reprezentowaną przez wartość z przedziału od 0 do 255

Łączenie zworek

(i decydującą o szerokości impulsu PWM). Oznacza to, że aby robot poruszał

Ostatnim krokiem procedury przygotowywania modułu silników jest odpowiednie ustawienie zworek. Warto przyjrzeć się nieco bliżej przestrzeni pomię-dzy
złączami zasilania a dolnym wierszem gniazd na płytce tego modułu — widać
tam sześć pinów i dwie czarne zworki. Zworki należy umieścić poziomo, tak
aby obejmowały cztery piny po lewej stronie (patrz rysunek 12.18). I wreszcie należy sprawdzić, czy cztery pary pinów PWM są połączone zworkami w
orientacji pionowej (patrz rysunek 12.19).
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!

się w przód przez 2 sekundy z maksymalną szybkością, należy użyć funkcji
goForward(2000,255). W środowisku Arduino IDE trzeba wprowadzić i zapisać w pliku następujący szkic (na tym etapie nie należy jednak wysyłać tego
szkicu na platformę Arduino):
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// Projekt nr 40 — budowa robota gąsienicowego
i sterowanie tym robotem

analogWrite(m2speed, pwm);
delay(duration);
analogWrite(m1speed, 0); // szybkość

int m1speed=6; // piny cyfrowe używane do sterowania szybkością

analogWrite(m2speed, 0);

int m2speed=5;

}

int m1direction=7; // piny cyfrowe używane do sterowania

void loop()

kierunkiem pracy silników

{

int m2direction=4;

goForward(1000, 255);
rotateLeft(1000, 255);

void setup()

goForward(1000, 255);

{

rotateRight(1000, 255);

pinMode(m1direction, OUTPUT);

goForward(1000, 255);

pinMode(m2direction, OUTPUT);

goBackward(2000, 255);

delay(5000);

delay(2000);

}

}

void goForward(int duration, int pwm)
{

W tym szkicu ustawiono kierunek obrotów wału każdego silnika za pomocą
funkcji:

digitalWrite(m1direction,HIGH); // ruch w przód

1

digitalWrite(m2direction,HIGH); // ruch w przód
analogWrite(m1speed, pwm); // szybkość

digitalWrite(m1direction,direction);

analogWrite(m2speed, pwm);

Parametr direction powinien mieć wartość HIGH dla ruchu w przód i LOW dla
ruchu w tył. Oznacza to, że aby robot gąsienicowy poruszał się w przód, należy ustawić parametry ruchu obu silników w ten sam sposób (patrz wiersze
1 i 2 ). Do ustawiania szybkości działania silnika użyto następującego
wywołania funkcji:

delay(duration);
analogWrite(m1speed, 0); // szybkość
analogWrite(m2speed, 0);
}

analogWrite(m1speed, pwm);

void goBackward(int duration, int pwm)
{

Wartość parametru pwm reprezentuje szybkość i musi się mieścić w prze-

digitalWrite(m1direction,LOW); // ruch w tył

2

dziale od 0 do 255. Aby robot obracał się w miejscu, silniki powinny działać w

digitalWrite(m2direction,LOW); // ruch w tył

prze-ciwnych kierunkach (patrz wiersze 3 i 4 ).

analogWrite(m1speed, pwm); // szybkość
analogWrite(m2speed, pwm);

OSTRZEŻENIE

delay(duration);

Przed wysłaniem szkicu na płytkę Arduino należy albo umieścić

analogWrite(m1speed, 0); // szybkość

robota w bez-piecznym miejscu, albo ustawić w taki sposób,

analogWrite(m2speed, 0);

aby gąsienice nie miały kontaktu z podłożem; w przeciwnym

}

razie robot w ciągu kilku sekund „ożyje” i zjedzie z biurka!

void rotateRight(int duration, int pwm)
{
3

Należy teraz wysłać szkic, usunąć przewód USB i podłączyć przewód komory

digitalWrite(m1direction,HIGH); // ruch w przód

baterii do gniazda zasilania płytki Arduino. Robot można następnie postawić

digitalWrite(m2direction,LOW); // ruch w tył

na dywanie lub innej czystej powierzchni, aby sprawdzić, jak się porusza.

analogWrite(m1speed, pwm); // szybkość

Warto też samodzielnie poeksperymentować z funkcjami ruchu zaimplemen-

analogWrite(m2speed, pwm);

towanymi w tym projekcie, aby lepiej zrozumieć wpływ opóźnień i ograniczeń

delay(duration);

czasowych na odległości pokonywane przez pojazd.

analogWrite(m1speed, 0); // szybkość
analogWrite(m2speed, 0);

Fragment pochodzi z
książki: Arduino. 65 praktycznych projektów, Autor:
John Boxall, Wyd. Helion

}
void rotateLeft(int duration, int pwm)
{
4

digitalWrite(m1direction,LOW); // ruch w tył
digitalWrite(m2direction,HIGH); // ruch w przód
analogWrite(m1speed, pwm); // szybkość
10

PROJEKT RUROCIĄGU
Z BLACH ZWIJANYCH
Przedstawiono przykład rurociągu zawierającego dwie rury proste i dwa segmenty kolanka (rysunek P5.1).

P5.3.
Oś i nowa płaszczyzna nych

Rysunek P5.1.
Rurociąg z blach
zwijanych

•

Przykład wykonanego złożenia dostępny jest w pliku z-Przykład 05\Rurociąg.
Wymagania projektu:
1. Każdy segment w oddzielnej części (ułatwione wykonanie dokumentacji).
2. Możliwość zmiany wymiarów — zmiana wymiarów pierwszej rury spowo
duje zmianę w pozostałych.
3. Możliwość zmiany kąta między osiami rur.
Wybrana metoda projektowania: projektowanie części w kontekście złożenia (zaleta — możliwość sprawdzenia przenikania części).
Początkującym projektantom ta metoda może wydać się złożona, ale warto
ją poznać. Ma dużo zalet, głównie w przypadku wykonywania serii wyrobów o
zmiennych wymiarach.

•

Zaznacz Płaszczyznę prawą i Oś i wstaw nową płaszczyznę pod kątem
60 stopni (rysunek P5.3).
Zaznacz płaszczyzny Płaszczyzna prawa i Płaszczyzna1 i wstaw nową
płaszczyznę symetrycznie (rysunek P5.4).

Szkic bazowy w złożeniu:
• Utwórz nowy plik złożenia (rysunek P5.2).

Rysunek P5.4.
Płaszczyzna wstawiona
symetrycznie między
płaszczyznami

Rysunek P5.2. Tworzenie
nowego złożenia i anulowanie
wstawiania komponentu

•
•
•

Fragment pochodzi z książki:
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji.
Praktyczne przykłady. Autor:
Jerzy Domański, wyd. Helion

Po wyświetleniu właściwości polecenia Rozpocznij złożenie kliknij Anuluj.
Zapisz złożenie, np. pod nazwą Rurociąg.
Na przecięciu płaszczyzn Płaszczyzna przednia i Płaszczyzna prawa
wstaw Oś (rysunek P5.3).

Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!
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• Przesuń szkic, chwytając za koniec linii środkowej, i dodaj relację Wspólne między końcami linii środkowych (rysunek P5.8).

• Zmień nazwy płaszczyzn:
• Płaszczyzna1 — Pł. kąta rur,
• Płaszczyzna2 — Pł. kolanka.
• Na Płaszczyźnie prawej narysuj szkic złożony z łuku i linii środkowej (rysunek P5.5) i wyjdź z edycji szkicu. Na rysunku P5.5 pokazano wymiar 2
mm w powiększeniu.

Rysunek P5.5.Szkic na Płaszczyźnie prawej

Na rysunku P5.6 przedstawiono widok przestrzenny szkicu i płaszczyzn.

Rysunek P5.8.
Relacja Wspólne między końcami linii
• Ręcznie obróć szkic, chwytając za koniec linii środkowej, i dodaj relację
Współliniowo między liniami środkowymi (rysunek P5.9). W tym przypadku współliniowość nadawana jest między linią w edytowanym szkicu a
rzutem linii z innego szkicu na edytowany szkic.

Rysunek P5.6.
Widok przestrzenny
szkicu i płaszczyzn
Rysunek P5.9.
Relacja Współliniowe między liniami środkowymi

Wyprowadzenie szkicu (to NIE jest kopiowanie):

• W analogiczny sposób wyprowadź Szkic1 na Pł. kąta rur i ustaw jak na rysunku P5.10. Współliniowość dodaj między linią środkową nowego szkicu
a linią środkową szkicu poprzednio wyprowadzonego.

• Zaznacz Pł. kolanka i Szkic1. Kliknij w menu Wstaw/Wyprowadzony szkic
(rysunek P5.7). Program przechodzi do edycji nowego szkicu. Wyprowadzony szkic nie zawiera wewnętrznych wymiarów, należy jednak zdefiniować jego położenie.

Rysunek P5.10.
Widok wszystkich szkiców
Rysunek P5.7.
Zaznaczenie płaszczyzny
i szkicu do wyprowadzenia

•
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Zapisz plik złożenia.

Układ szkiców został przygotowany. Nowe części będą wstawiane w kontekście złożenia — podstawy metody zostały już omówione.

Rysunek P5.14.
Wyjście z trybu edycji części

Wstawianie części Rura 1:
• Zapisz część w oddzielnym pliku, np. Rura1 (Rysunek P5.15).

• Na pasku Złożenie rozwiń Wstaw komponenty i kliknij Nowa część (rysunek P5.11).

Rysunek P5.15.
Zapisywanie części w oddzielnym pliku
• Przed wstawieniem nowej części najlepiej ukryć część Rura1 (rysunek P5.16).

Rysunek P5.11.
Wstawianie nowej części oraz wskaźnik myszy
w chwili zaznaczania płaszczyzny

Rysunek P5.16.
Ukrywanie części

• Zaznacz Płaszczyznę prawą — koniecznie wskaźnikiem z ikoną jak na
rysunku P5.11 ub w drzewie operacji. Program rozpocznie edycję szkicu
nowej części.
• Zaznacz łuk na Płaszczyźnie przedniej (rysunek P5.12) i kliknij Konwertuj
elementy. Łuk zostanie skonwertowany na szkic nowej części.

Wstawianie części Kolano1 (rysunek P5.17):
• Na pasku Złożenie rozwiń panel Wstaw komponenty
i kliknij Nowa część.
• Zaznacz Płaszczyznę przednią — koniecznie wskaźnikiem
jak na rysunku P5.17.
• Zaznacz łuk na Płaszczyźnie przedniej i kliknij Konwertuj elementy.
• Zatwierdź szkic. Program pozostaje w trybie edycji nowej części, ale nie
w trybie edycji szkicu.
• Na Pł. kolanka utwórz nowy szkic (rysunek P5.17).

Rysunek P5.12.
Zaznaczenie łuku
• Przejdź na pasek Arkusz blachy i kliknij Odgięcie bazowe (rysunek P5.13).
• Wybierz długość 100 mm, grubość blachy 2 mm. Włączając lub wyłączając polecenie Odwróć kierunek, ustal kierunek grubości blachy do
wewnątrz rury. Kliknij OK.
• Przejdź do edycji złożenia (rysunek P5.14).

Rysunek P5.17.
Szkice skonwertowane do nowej części

Rysunek P5.13.
Operacja Odgięcie bazowe
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• Przekształć łuk w linię konstrukcyjną (rysunek P5.22) — kliknij łuk i
wybierz Geometria konstrukcyjna.
• Narysuj łuk na linii konstrukcyjnej (Łuk ze środka, rozpocznij od środka
łuku konstrukcyjnego i zakreśl łuk po obwodzie). Zostaw przerwę (2 mm)
z odwrotnej strony niż poprzednio.

• Skonwertuj łuk leżący na Pł. kolanka — jeżeli ukryjesz wszystkie szkice
w złożeniu, będą widoczne tylko szkice w nowej części (rysunek P5.17).
• Zatwierdź szkic.
• Przejdź na pasek Arkusz blachy i kliknij Wyciągnięcie po profilach. Ustaw
metodę produkcji Kształtowany, grubość 2 mm (rysunek P5.18). Zwróć
uwagę na stronę grubości blachy. Kliknij OK.

Można narysować łuk jak na rysunku P5.23 (w środku łuku konstrukcyjnego)
i następnie dodać relację Równe między nowym łukiem a łukiem konstrukcyjnym – dwa łuki będą miały równy promień, więc nowy łuk będzie leżał na
łuku konstrukcyjnym.

Rysunek P5.18.
Właściwości operacji Wyciągnięcie po profilach

Rysunek P5.23. Schemat położenia przerw w łuku — łuki
muszą mieć taki sam promień
• Zatwierdź szkic. Pojawią się błędy — kliknij Kontynuuj.
• W analogiczny sposób edytuj Szkic2. Wyjdź ze szkicu.
• Edytuj operację Zgięcie wyciągnięte po profilach i sprawdź, czy grubość
blachy jest skierowana do środka. Jeżeli to konieczne, odwróć kierunek
grubości blachy.

• Przejdź do trybu edycji złożenia.
• Zapisz część w oddzielnym pliku, np. Kolano1.
Kolejne części (Kolano2 i Rura2) wstaw analogicznie (rysunek P5.19) — nie
wstawiaj drugi raz już istniejącego kolana, ale modeluj od początku — będzie
szansa zdobycia nowych informacji.

• Przejdź do złożenia.
Rysunek P5.24 przedstawia położenie przerwy w części Kolano2.

Rysunek P5.19.
Wszystkie części
złożenia
Sprawdzenie poprawności części Kolano1:
• Otwórz część Kolano1 (rysunek P5.20).

Rysunek P5.24. Położenie przerwy w części Kolano2
Zmieniając wymiary szkicu bazowego lub kąt płaszczyzny o nazwie Pł. kąta rur,
można uzyskać różne modele (rysunek P5.25).

Rysunek P5.20.
Otwieranie części

•

Rozłóż arkusz (rysunek P5.21).
Rysunek P5.25. Przykłady
modeli uzyskanych po zmianie wymiarów

Rysunek P5.21.
Rozłożony arkusz
blachy

Na rysunku P5.26 zestawiono rozłożone arkusze części Kolano1 i Kolano2. Jak
widać, zarysy „pasują” do siebie — a to oznacza mniejsze straty materiału.

Jeżeli część jest w stanie rozłożonym i powrócimy do złożenia — w takim
stanie będzie prezentowana w złożeniu. Jeżeli dwa segmenty kolana zostaną wykonane w ten sam sposób („baryłki” po rozłożeniu), znaczna część
materiału blachy zostanie stracona. W celu uniknięcia strat Kolano2 będzie
edytowane i zostanie zmienione położenie szczeliny.
Edycja części Kolano2:
• Otwórz część Kolano2 w oddzielnym pliku.
• Edytuj Szkic1 (rysunek P5.22).

Rysunek P5.26.
Rozłożone arkusze części
Kolano1 i Kolano2
W pliku złożenia na pasku Oceń kliknij Wykrywanie przenikania. W wyświetlonym oknie kliknij Obliczaj.
Zostaną wykryte przenikania — wniosek: należy przewidzieć odstęp między
segmentami.

Rysunek P5.22. Z lewej — szkice części Kolano2, z prawej
— zmiana łuku w geometrię konstrukcyjną
14

Energetyka

W krajach, gdzie duża część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych już
teraz ważne 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 energetyki rozproszonej cały system wytwarzania,
przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej stanie się zdecydowanie bardziej złożony.

Energetyka w Polsce jest jedną z tych branż która zmienia się bardzo dynamicznie. Na naszych oczach dokonują się istotne zmiany, które wpływają na
produkcję i zużycie energii. Przede wszystkim mowa tu o polityce klimatycznej prowadzonej nie tylko przez Unię Europejską, ale również przez takie
przemysłowe 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.

Nacisk na energooszczędność. Wszystkie zmiany w energetyce będą
dodatkowo wspierane przez upowszechnienie technologii energooszczędnych. Już teraz wiele nowych budynków biurowych budowanych jest
zgodnie z wyśrubowanymi wymaganiami energetycznej efektywności.
Oszczędzanie energii będzie motorem wielu zmian zarówno w zakresie
wytwarzania, jak i konsumowania energii.

Od kilku lat w dyskusji o polskiej energetyce mocno akcentowany jest wątek
smogu. 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
problem, takie jak zakaz opalania paliwem stałym w domach, promowanie
alternatywnych źródeł energii czy wreszcie nacisk na termomodernizację
budynków mieszkalnych.

Nowoczesne miejsca pracy
Postępujące zmiany w branży energetycznej będą wiązać się z rosnącym
zapotrzebowaniem na specjalistów od instalacji i utrzymania farm wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, wykorzystania energii atomowej, a także
obsługi sieci. Zajęcie znajdą specjaliści od zaawansowanych systemów zarządzania energią, a także informatycy wdrażający systemy IT w energetyce. Upowszechnią się też zagadnienia takie jak rolnictwo energetyczne oraz
efektywne wykorzystanie odpadów. 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.

W sytuacji ograniczenia zużycia paliw stałych pojawi się w publicznej dyskusji wiele tematów, które do tej pory były odsuwane na dalszy plan. Kluczowym zagadnieniem będzie tu określenie priorytetowych nośników energii.
Najbardziej prawdopodobny jest wariant rozbudowy tzw. miksu energetycznego, czyli uwzględnienia w strukturze produkcji energii różnych źródeł jej
wytwarzania.
Kierunki rozwoju branży energetycznej
Modernizacja istniejących elektrowni węglowych. Stare bloki energetyczne trzeba będzie zastąpić nowymi – bardziej wydajnymi i ekologicznymi.

„TERMIKA dla Energetyka” to program skierowany do
środowiska akademickiego. Wspieramy studentów w
zdobywaniu wiedzy i doświadczeń w energetyce oraz
na rynku pracy. Współpracujemy z uczelniami, biurami
karier, organizacjami
studenckimi i kołami
naukowymi.

Budowa nowych elektrowni opartych na gazie. Elektrownia gazowa z
uwagi na łatwość uruchomienia i zatrzymania jest bardzo dobrze oceniana jako rezerwowe źródło energii w stosunku do energii uzyskiwanej
ze słońca lub wiatru.

Sukcesem realizowanych przez nas działań jest długoletnia współpraca
z wieloma uczestnikami staży, praktyk oraz programów dla absolwentów.

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

Nasze aktywności to m.in.:

•
•
•
•

Upowszechnienie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej (OZE).
W przyszłości każda osoba będzie mogła być zarówno odbiorcą, jak i
producentem energii elektrycznej. Powstało 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 sytuacji
deficytu energii.

wsparcie merytoryczne kół naukowych i organizacji studenckich
udział w targach pracy, konferencjach, konkursach dla studentów
organizowanie wycieczek po naszych zakładach
akcje wizerunkowe na uczelniach

W tym roku organizujemy:

•
•

Smart grids. Idea tego rozwiązania zasadza się na zastosowaniu sieci,
które pozwolą kierować energię elektryczną, w ten sposób, aby docierała
ona tam, gdzie będzie w danym momencie potrzebna. W rezultacie możliwe będzie optymalne zarządzanie energią elektryczną.

bezpłatne praktyki letnie – w pięciu departamentach
trzymiesięczne płatne staże – w siedmiu departamentach

Zapraszamy studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów; z kierunków: mechanika, energetyka i elektryka, ale również
marketing i zarządzanie, dziennikarstwo, ekonomia oraz chemia.
Szczegóły: www.termika.pgnig.pl
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Budownictwo
Branża budowlana obejmuje kilka głównych segmentów, takich jak:

Rok 2018 to okres dynamicznego rozwoju branży
budowlanej. Pojawiają się jednak nowe wyzwania.
O ile bowiem nie brakuje zamówień, to problemem
dla firm są rosnące koszty materiałów.

•
•
•
•
•
•
•
•

Z punktu widzenia osób wchodzących na rynek
pracy jest to dobry czas na rozpoczęcie kariery w
budownictwie z uwagi na zapotrzebowanie na nowych pracowników.

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 Polsce są nadal fundusze unijne, a co za tym idzie – nacisk na inwestycje infrastrukturalne. W latach
2019 - 2020 szykuje się kumulacja inwestycji infrastrukturalnych zarówno
w segmencie drogowym, jak i kolejowym. Dla inżynierów budownictwa są
to bardzo dobre wiadomości, bo oznaczają świetną koniunkturę na rynku
pracy. Już teraz trwają prace nad dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi
finansowanymi z budżetu unijnego. Warto więc trzymać rękę na pulsie i
analizować na bieżąco sytuację w branży.

Dużo inwestycji w całej Polsce
Główne motory wzrostu rynku budowlanego to budownictwo inżynieryjne
oraz budownictwo typu niemieszkaniowego. Segment ten obejmuje przede
wszystkim realizację budynków 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.
W całej Polsce trwa intensywny proces budowy dróg. Na liście jest 17 przetargów na drogi szybkiego ruchu o łącznej długości ok. 435 km. Wymieńmy
kilka największych inwestycji w tym zakresie:
- autostrada A2 w województwie mazowieckim;
- droga S1 w województwie śląskim;
- droga S19 w województwach podlaskim i podkarpackim;
- droga S14 w województwie łódzkim;
- droga S5 w województwie wielkopolskim;
- droga S3 w województwie dolnośląskim.

>>> Warto wiedzieć
Branża budowlana jest w dużym stopniu zależna od zamówień publicznych i przetargów odbywających się dla
ich realizacji. Te z kolei mają swoje odbicie w harmonogramie unijnych dofinansowań. W rezultacie wszelkie
przesunięcia w planowaniu i rozliczaniu dotacji mają
wpływ na bieżącą koniunkturę na rynku budowlanym.

Dużo pracy dla inżynierów budownictwa będzie także przy budowie i rozbudowie elektrowni w Kozienicach i Ostrołęce. Nie możemy zapomnieć o
budowie nowych fabryk takich jak inwestycja Mercedesa w Jaworznie. Dobra koniunktura sprzyja inwestycjom biurowym i mieszkaniowym w wielu
miastach, ze szczególnym uwzględnieniem miast wojewódzkich.
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!

budownictwo przemysłowe
budownictwo komercyjne
budownictwo użyteczności publicznej
budownictwo kolejowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo hydrotechniczne
budownictwo energetyczne
budownictwo drogowe
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Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?
Aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 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
inżynieryjna:
• mostowa,
• drogowa,
• kolejowa,
• hydrotechniczna, Sukces jest owocem pracy zespołowej.
Koncern STRABAG osiągnął wynik finansowy
• wyburzeniowej;
na poziomie 14 mld euro i realizuje ponad 15.000
instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji
urządzeń:
projektów
rocznie. Jesti jednym
z wiodących
europejskich koncernów w branży technologii
• telekomunikacyjnych,
budowlanych.
• cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągoNasza oferta obejmuje szeroki zakres usług we
wych i kanalizacyjnych
(tzw.
„sanitarna”),
elektryczwszystkich
dziedzinach
budownictwa.
Możliwe
jest to dzięki wiedzy oraz zaangażowaniu
nych i elektroenergetycznych
(tzw. „elektryczna”).

Nowe technologie w budownictwie
Jednym z interesujących zjawisk jakie zachodzą obecnie w branży budowlanej jest cyfryzacja procesów budowlanych.
Służy do tego koncepcja BIM, czyli modelowanie informacji o budynku
(ang. Building Information Modeling). Jej sercem jest cyfrowy model budynku, który przyśpiesza, ułatwia i poprawia jakość prac nad przedsięwzięciem budowlanym. Taki model jest wykorzystywany przez wszystkie
zespoły zaangażowane do prac nad budynkiem, co pozwala na lepszą
koordynację prac, redukcję kosztów, a później także usprawnia zarządzanie nowo powstałą budowlą.
Do praktycznej realizacji koncepcji BIM służy oprogramowanie, które pozwoli przygotować model cyfrowy inwestycji. Już teraz firmy budowlane
zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili obsługiwać programy oparte na koncepcji BIM.
Ważną kompetencją takich osób powinna być także umiejętność pracy
zespołowej, tak aby korzystając z modelu BIM koordynować działania
wszystkich osób zaangażowanych w budowę – od projektantów, przez
wykonawców, a kończąc na inwestorze.

73.000 pracowników, którzy jako jeden zgrany
zespół poprzez perfekcyjnie opracowane
procesy, realizują nawet najbardziej skomplikowane projekty budowlane dostarczając żądaną
jakość w terminie i w atrakcyjnych cenach.
Wierzymy Power
w siłę naszego
zespołu.
dzięki
Road®
—Torozwiąniemu zdobywamy kolejne zlecenia, a nasza
zanie
na
miarę
XXI
wieku
współpraca z Klientami prowadzi do powstania
wyjątkowych
projektów.
Budownictwo
drogowe na
www.strabag.pl
pierwszy

rzut oka wydaje
się być obszarem, w którym
trudno doszukiwać się innoDziałalność STRABAG
STRABAGwacji.
Sp. z o.o,
05-800 Pruszków,
ul.Parzniewska 10, Tel. +48 22 7144-800, pl_office.strabag@strabag.com
Należy
zrobić wykop
jako generalnego wykobądź wykonać nasyp, a następnie ułożyć warstwy kruszywowe i finalnie
nawcy skupia się na kilku
nawierzchnię betonową lub asfaltową. Gdy jednak uważniej przyjrzymy się
filarach, w związku z tym
postępowi, jaki się dokonuje w zakresie budowy dróg, można zaobserwować
na zatrudnienie u nas mogą liczyć głównie absolwenci poliwielkie zmiany, czego przykładem są produkty firmy Eurovia.
technik z kierunków związanych z budownictwem: kubaturowym, drogowym, mostowym oraz kolejowym. Najczęściej
Power Road® to ekologiczna technologia wykonania nawierzchni
poszukujemy kierowników budów, bądź robót, kierowników
drogowej pozwalająca na zarządzanie energią cieplną. Podprojektu, a także inżynierów, czy specjalistów ds. kalkulacji.
czas gorących dni możliwe jest obniżenie temperatury nawierzchni, przez
co zwiększony jest komfort pieszych.Skumulowana energia cieplna może
Na pracę u nas mogą także liczyć studenci czy absolwenci
zostać przeznaczona do wykorzystania w miejscach użytku publicznego
ekonomii, gdyż każda budowa jest obsługiwana również pod
(centra handlowe, baseny) oraz w prywatnych domostwach. W okresach ziwzględem finansowym.
mowych możliwe jest wykorzystanie energii cieplnej z gruntu w celu odmrożenia
nawierzchni. Całość funkcjonuje z wykorzystaniem systemu pomp ciepła.
Zatrudniamy również osoby mające wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa budowlanego czy administracji konPower Road® to nie jedyna innowacyjna technologia z nastawieniem protraktem. Na przełomie marca i kwietnia trwa rekrutacja na
ekologicznym. Eurovia Polska S.A. ma w swojej ofercie znacznie więcej
praktyki, które odbywają się na budowach i biurach w całej
interesujących rozwiązań, które sprawiają, że drogi są trwalsze i przyjazne
Polsce.
otoczeniu, a życie zawodowe inżyniera budownictwa ciekawsze. Należą do
nich m.in. NOxer®, Gripfibre® czy Viaphone®.
Bożena Czekajska, Kierownik działu HR
dr inż. Wojciech Sorociak
Product Development Manager
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IT I TELEKOMUNIKACJA
Branża IT już od kilku lat rozwija się bardzo dynamiczne. Obecnie jest to już wielki wachlarz możliwości. Kandydat do pracy w tym sektorze może
wybierać wśród wielu specjalizacji i stanowisk w
projektach IT. Jest kilka obszarów na które warto
zwrócić obecnie większą uwagę.

Firmy doradcze
Specjalista IT nie musi pracować w firmie informatycznej. Absolwent informatyki i kierunków pokrewnych może również próbować swoich sił w
firmach doradczych, gdzie może objąć rolę konsultanta w zakresie wyboru i wdrażania rozwiązań IT. Będąc specjalistą który rozumie jak działa
konkretne rozwiązanie informatyczne możesz doradzać firmom i wspierać
je w zakresie wyboru i wykorzystania systemów IT. Na rynku jest duże
zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy potrafią w przystępny sposób
mówić o sprawach technicznych i jednocześnie umieć je przełożyć na
uwarunkowania i cele biznesowe.

Big Data – od kilku lat bardzo modna specjalizacja, zapotrzebowanie na
specjalistów z tego zakresu ciągle rośnie – zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Analizy Big Data pozwalają zbadać zachowania klientów i na tej podstawie
prognozować trendy i przyszłe zdarzenia. Jest to szczególnie ważne w sektorze finansowym, ale przykładowo również branża energetyczna może na
tej podstawie szacować szczyty zapotrzebowania na energię. Potrzebni będą
więc specjaliści Big Data, którzy wykorzystując algorytmy będą potrafili usystematyzować dane i prognozować trendy.

Firmy potrzebują narzędzi IT, ale nie zawsze wiedzą jakie konkretne
rozwiązanie będzie optymalne oraz jak się nim posługiwać. Jeśli dobrze
poruszasz się w zagadnieniach technicznych, a jednocześnie rozumiesz
biznesowe zastosowanie systemów IT, to ta ścieżka może być dobrym
wyborem dla Ciebie.

Cyberbezpieczeństwo – gwałtowny rozwój Internetu oprócz wielu korzyści, niesie także zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Świadomość ryzyka ataków hackerskich jest już właściwie standardem wśród osób zarządzającymi systemami IT. Odpowiedzią na te zagrożenia jest zapotrzebowanie na
specjalistów, którzy będą potrafili ochronić i zabezpieczyć firmową sieć i dane,
które często są kluczowym aktywem firmy – zaczynając od danych klientów,
aż po poufne dokumenty wewnętrzne.

Dostawcy usług IT
Praca u dostawcy rozwiązań IT to zwykle pierwszy wybór absolwenta
informatyki i kierunków pokrewnych. W Polsce działa wiele firm informatycznych które dostarczają kompleksowe i różnorodne usługi IT. Najlepszy
obraz wielkości tego rynku daje lista usług jakie świadczą tego rodzaju
firmy. 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 kryją się zespoły
liczące kilkadziesiąt osób.Praca w takiej firma to nieograniczone możliwości. Dotyczy to zarówno możliwości nauki od najlepszych, rozbudowanych
i różnorodnych ścieżek kariery, aż po wielość obszarów merytorycznej
specjalizacji. W grupie dostawców usług IT znajdziesz firmy polskie i zagraniczne, działające na rynku lokalnym, jak i globalnie, duże korporacje i
małe przedsiębiorstwa. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Projektowanie systemów IT – to zadanie dla architektów IT, którzy
działając na pograniczu świata IT i relacji biznesowych opracowują założenia
systemów IT. Ich zadaniem jest określenie potrzeb klienta i przygotowanie
wytycznych dla całego zespołu wytwarzającego oprogramowanie. Trzeba bowiem pamiętać, że system IT zamówiony przez firmę ma za zadanie rozwiązywać konkretny problem lub poprawić pozycję tego przedsiębiorstwa na rynku.
Ważny jest więc nie tylko technicznie poprawny system IT, ale również to w
jaki sposób będzie on wpływać na działanie firmy, która będzie go używać.

About Credit Suisse
About Credit Suisse

Instytucje finansowe

Credit Suisse
is a leading global
manager with global wealth manager with
Credit
Suisse
is wealth
a leading
strong investment banking capabilities. Headquartered in
Zurich, Switzerland,
we have a global reach with
operations
strong
investment
banking
capabilities. Headquartein about 50 countries and employ more than 45,000
people from over 150 different nations. Embodying
red
in
Zurich,
Switzerland,
we
have a global reach with
entrepreneurial spirit, Credit Suisse delivers holistic
ﬁnancial solutions to our clients, including innovative
operations
about
50forcountries
and employ more than
products and speciallyin
tailored
advice. Striving
quality
and excellence in our work, we recognize and reward
45,000
people
from
overprovide
150 different nations.
extraordinary
performance among
ouremployees,

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale banki i firmy ubezpieczeniowe to bardzo interesujący pracodawcy dla specjalistów IT. Instytucje finansowe posiadają wielkie
działy IT, w którym pracuje się nad budową i utrzymaniem systemów transakcyjnych, wdrażaniem zabezpieczeń, obsługą infrastruktury aż po projektowanie aplikacji mobilnych. Szczególnie w Polsce praca w dziale IT instytucji
finansowej może być atrakcyjna ponieważ w naszym kraju wiele z firm ma tu
swoje centra IT, które obsługują oddziały działające w różnych państwach.

wide-ranging training and development opportunities, and
beneﬁt from a diverse range of perspectives to create value
for our clients, shareholders and communities.
We are Credit Suisse.

Embodying ambitious spirit, Credit Suisse delivers holistic financial solutions
to our clients, including creative products and specially tailored advice.
About the Internship Program

About the Full-Time Graduate Program

Striving
for Internship
qualityProgram
andwillexcellence
ourofferwork,
recognize
and reward
Our 12 week
provide you with in We
full-time we
employment
for recent graduates,
combining
the opportunity to complete a project that concludes with
technical and project management training with practical
a presentation to senior
management and is implemented
experience.
We connect you
with peer mentors
to support your
extraordinary
performance
among our
employees,
provide
wide-ranging
development at the beginning of your professional career.
in the real production environment.
training
and development opportunities,
and benefit from a diverse range
The program offers opportunities to meet with senior
We are looking for graduates for the following roles:
managers, colleagues and peers at all levels across
Application Developer, System Engineer, IT Infrastructure,
of perspectives
to insight
bringintovalue
clients,
andyourcommuthe bank. You will gain
the bankfor
andourBusiness
Analystshareholders
and Testers. We will evaluate
preferences
its culture, as well as build your professional network.
prior to your start date and take them into consideration when
nities. We are Credit Suisse.
making desk allocation decisions.

Może być więc tak, że pracując w dziale IT banku w Polsce będziesz pracował
nad aplikacją, którą będą się posługiwać miliony ludzi na całym świecie. Tak
duży pracodawca daje też szansę rozwoju w ramach różnych obszarów, ale
także zgłębiania niszowych kompetencji.
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The practice gives us a tangible framework for assessing
you for a full-time position after your graduation in 2019.
The internship is our core hiring channel for our full-time
graduate program.

How to apply

Program start: Summer
Application deadline: June.
For the ﬁrst two years we offer a comprehensive technical training
program and a suite of career developmen opportunities, including:

Telekomunikacja
Branża telekomunikacyjna jest kolejnym atrakcyjnym pracodawcą dla inżynierów.
Jednym z ciekawych procesów jakie zachodzą na rynku telekomunikacyjnym jest
zwiększenie ilości przesyłanych danych przez użytkowników. Korzysta z tego zarówno biznes, jak i każdy z nas oglądając filmy na urządzeniach mobilnych. W
odpowiedzi na te zjawiska firmy telekomunikacyjne rozbudowują infrastrukturę
techniczną – na przykład budują sieć 5G.
To z kolei otwiera pole do oferowania następnych usług na rynku. Do obsługi tych
procesów firmy potrzebują wysokiej klasy specjalistów. Potrzebni są także inżynierowie, którzy będą potrafili przedstawić jak rozwiązania techniczne otwierają
konkretne możliwości dla firm, nabywców usług telekomunikacyjnych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę także takie innowacje jak powszechny cloud computing czy inteligentne miasta staje się widocznym, że branża telekomunikacyjna
ma przed sobą wielką przyszłość. Jeśli masz w sobie duszę odkrywcy, lubisz
kreatywne działania i do tego rozumiesz prawa jakimi rządzi się biznes, to firmy
z tego sektora to idealny wybór dla Ciebie.

Software house
Firmy produkujące oprogramowanie są oczywiście jednym z dostawców usług IT.
Warto jednak nieco odrębnie potraktować tę grupę bo jest to samodzielny obszar
rynku IT. Zwykle tego rodzaju firmy specjalizują się w technologiach webowych.
Często też pracują w oparciu o jedną główną technologię np. Python lub Ruby
on Rails.

Dzięki nam oglądasz naziemną telewizję cyfrową i słuchasz radia :)
a poza tym - projektujemy i instalujemy najnowocześniejsze systemy
łączności bezprzewodowej, tworzymy inteligentne miasta i włączamy
się w prace nad siecią 5G.

W Polsce działają różnego rodzaju Software house’y, ale większość z nich
liczy kilkanaście osób. Z uwagi na fakt braku rozbudowanej hierarchii i
płaską strukturę typowy pracownik takiego przedsiębiorstwa to właśnie
programista. Takie środowisko ułatwia przepływ wiedzy i wzajemne uczenie się. Jeśli więc pociąga Ciebie praca w mniejszych organizacjach, a
dodatkowo jesteś fanem konkretnej technologii webowej, to Software house może być pracodawcą dla Ciebie.

Informatyk wewnętrzny
Oprócz firm zaprezentowanych powyżej wielu informatyków znajdzie
pracę również w przedsiębiorstwach, które na pierwszy rzut oka mogą
się nie kojarzyć z usługami IT. Rozwiązania informatyczne są obecne w
każdej firmie. W dużej części z nich strona internetowa to nie jest jedyne
narzędzie IT wykorzystywane w pracy. Coraz powszechniejsze stają się
zaawansowane rozwiązania takie jak systemy zarządzania firmą, centra
danych, aplikacje mobilne, dedykowane oprogramowanie czy własna
rozbudowana infrastruktura informatyczna. Do obsługi i utrzymania tego
całego konglomeratu narzędzi IT konieczni są fachowcy.
To miejsce dla programistów, analityków, administratorów – pracy nie zabraknie dla wielu specjalistów. Zaawansowane technologie są powszechnie
obecne w wielu firmach z różnych 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 często nie ma zbyt
wiele firm z branży IT.

Anna Data-Hendler,
Recruitment Manager w Atos Global Delivery Center Polska
Absolwenci są coraz lepiej przygotowani
do pracy w środowisku międzynarodowym i pracy zdalnej - potrafią pracować z
użyciem nowoczesnych technologii, znają
języki obce. Brakuje im jednak często praktycznych umiejętności, które nie
są przekazywane w trakcie studiów.

Naszą siłą są ludzie, a sukcesy, które osiągamy
jako organizacja, są efektem współpracy zmotywowanego i zaangażowanego Zespołu ludzi z pasją, gotowych do realizacji wyzwań. Działamy w oparciu o cztery ważne dla nas wartości: energia i entuzjazm
w działaniu, szukanie prostych rozwiązań, poczucie pilności oraz nastawienie na
własny rozwój i ciekawość świata.

Firma Atos podejmuje działania w celu podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży IT. Organizujemy m.in. spotkania i warsztaty, które
prowadzone są przez inżynierów z naszej firmy. Jest to świetna okazja, aby
zobaczyć jak wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie studiów, może być wykorzystana w praktyce.

Cenimy przyjazną atmosferę i otwarte relacje. Tworzymy atmosferę, która sprzyja
kreatywności i otwartości na nowe wyzwania. Propagujemy zdrowy styl życia
i wspieramy zachowanie równowagi życiowej. Dajemy wiele możliwości
rozwoju zawodowego i osobistego, wspierając Pracowników w rozwoju
umiejętności technicznych, miękkich oraz liderskich, poprzez udział w
szkoleniach specjalistycznych, seminariach, konferencjach branżowych,
projektach ogólnofirmowych oraz treningach interpersonalnych. Stawiamy
na osobiste angażowanie się Pracowników w rozwój, promując inicjatywę
oraz gotowość do poszerzania horyzontów i doskonalenia kompetencji.

Bezpłatne, weekendowe szkolenia organizowane w ramach Atos Academy
są kolejnym przykładem podejmowanych przez nas działań.
Najlepsi uczestnicy po zakończeniu kursu, otrzymują oferty pracy w firmie
Atos. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej atos.net/pl/kariera,
gdzie znajdują się informacje na temat aktualnie prowadzonych projektów.

Anna Goleniowskia – Dyrektor Biura HR Emitel S.A.
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Transport i logistyka
• Pozytywny wpływ na branżę logistyczną będzie miała z pewnością rozbudowa polskich portów. Trwają prace nad budową portowej infrastruktury, która pozwoli zwiększyć wolumen przeładowywanych towarów. Z kolei
więcej towarów w polskich portach to więcej pracy dla firm transportowych
w Polsce. Z nadmorskimi inwestycjami skorelowane są prace związane z
rozbudową infrastruktury drogowej, szczególnie tej o przebiegu południkowym. Idea jest czytelna – połączyć polskie porty z krajami Europy Środkowej. 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 opinii publicznej oraz
władz pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Rozbudowa portów
i dróg to dobry prognostyk jeśli chodzi o perspektywy branży logistycznej.

Branża TLS - transport, logistyka i spedycja to ważny pracodawca w
Polsce. Rozwój branży logistycznej wspiera sam fakt położenia naszego kraju w centrum Europy. Polska znajduje się na przecięciu szlaków
komunikacyjnych z północy na południe i ze wschodu na zachód. Jest
krajem tranzytowym dla połączeń z Europy przez Rosję do Chin, ale także łączy Morze Bałtyckie z Adriatyckim. Każdy z tych szlaków to miliony
ton towarów przepływających we wszystkich kierunkach. Jednocześnie
to wielki ocean możliwości zawodowych dla specjalistów od transportu,
spedycji i logistyki.

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

Praca w logistyce
Logistycy zatrudnienie znajdą przede wszystkim w firmach transportowych i spedycyjnych, w których głównym obszarem działania jest zarządzanie przepływem towarów. Specjaliści z zakresu logistki mogą szukać
pracy także w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Staje
przed nimi zadanie organizacji efektywnego i ekonomicznego łańcucha
dostaw. Praca w logistyce wymaga odporności na stres i dobrej organizacji. Ważna jest także znajomość języków obcych z uwagi na konieczność
organizacji międzynarodowych przewozów towarów.

Podziel się notatkami
ze studiów i wygraj książki
Helionu o wartości 300 zł!

Perspektywy branży

1. Udostępnij swoje notatki – zrób to samodzielnie rejestrując
się na STREFAINZYNIERA.PL lub wysyłając je na 		

• Ciekawe możliwości wiążą się uruchomieniem kolejowego połączenia
pomiędzy Polską a Chinami. Dla wielu firm może stać się to interesującym
sposobem, aby dotrzeć ze swoją ofertą do Państwa Środka. 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.

adres: notatki@strefainzyniera.pl

2. Notatki powinny być napisane na komputerze (nie 		
odręcznie) w formacie pdf lub word (doc.)

• W Polsce powstają kolejne centra magazynowo – logistyczne. Takie
inwestycje przekładają się na zwiększoną liczbę operacji logistycznych.
Rozwój rynku logistycznego, w tym wzrost powierzchni magazynowych
buduje więc silną pozycję firm z branży TLS jako solidnego pracodawcy
na rynku.

3. Minimalna długość notatki to 3000 znaków ze spacjami.
4. Notatki nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich 		
(sprawdź REGULAMIN na strefainzyniera.pl)
Szczegóły znajdziesz na STREFAINZYNIERA.PL

Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!
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Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl

Produkcja

czeństwa, wydajności i kosztów wytwarzania oraz jakości produktu. Stałym
elementem pracy na stanowisku inżyniera procesu jest aktywne zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych. Do obowiązków
inżyniera procesu należy również kontrola przebiegu procesu produkcyjnego
oraz definiowanie parametrów produkcyjnych. W miarę rozwoju kariery zawodowej dużego znaczenia nabiera umiejętność obsługi maszyn i urządzeń linii
technologicznej stosowanych w wybranej branży.

Przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym są naturalnym środowiskiem pracy dla inżynierów wielu specjalności. Zwykle najwięcej miejsc pracy jest dla specjalistów
zajmujących się procesem produkcyjnym. Są to stanowiska takie jak: specjalista ds. produkcji, utrzymania ruchu,
inżynier produkcji, inżynier procesu czy automatyk. Trzeba
też jednak pamiętać, że inżynierowie są potrzebni także w
innych obszarach – na przykład jako specjaliści od zarządzania łańcuchem dostaw oraz organizacji logistyki.

Wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku inżyniera procesu obejmuje
zwykle następujące kierunki: automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika i elektronika, mechanika i budowa maszyn. Oczywiście wykształcenie
oraz zakres poszczególnych zadań są zależne od uwarunkowań konkretnego
stanowiska, określonego w ofercie pracy.
Stanowiska w branży

Głównym wyzwaniem w branży jest troska o optymalizację produkcji. Zadanie to dotyczy kilku głównych obszarów, 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.

Kierownik produkcji
Inżynier procesu
Inżynier produkcji
Automatyk – elektryk
Inżynier jakości

Prawie 140 lat doświadczenia, od 25
lat obecności na polskim rynku, ciągły rozwój i innowacje. Betafence to
lider rynku ogrodzeń oraz systemów
zabezpieczeń, który tworzy rozwiązaniazarówno
zarównodla
dla
biznesu,
i kliennia
biznesu,
jak jak
i klientów
tów indywidualnych.
indywidualnych.

Tym celom służą metody zarządzania jakością takie jak Six Sigma oraz
koncepcje zarządzania produkcją takie jak Lean manufacturing. Dodatkowo, dla wielu branż opracowane zostały szczególne atesty – przykładowo
dla przemysłu spożywczego został opracowany standard ISO 22000. Wybierając pracę w konkretnej gałęzi przemysłu należy znać typowe, wykorzystywane w niej metody zarządzania.

SamoBetafence
Betafencejest
jestobecne
obecnewwPolsce
Polsceodod
Samo
1994 r., początkowo pod nazwą Bekaert. Operacyjna część przedsiębiorstwa zlokalizowana została w Kotlarni i Reńskiej Wsi, w woj. opolskim,
a produkty dostępne są w całym kraju. - Jesteśmy
obecni w wielu kanałach dystrybucji – podkreśla
Maciej Kokociński, Sales Manager wBetafence
BetafenceSp.
Sp.z zo.o.
o.o.- -DIY,
DIY,wyspewyspecjalizowani hurtownicy, branża projektowa i B2B. Każdy kanał dystrybucji
ma własną strategię rozwoju i dedykowane doświadczone zasoby ludzkie
po stronie sprzedażowej i operacyjnej.

Praca nad poprawą jakości procesów w zakładzie to także jedno z podstawowych zadań. Każde, nawet najmniejsze usprawnienie w procesie
produkcji może przełożyć się na duże oszczędności, a tym samym na wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa. Praca w zakładzie produkcyjnym
otwiera więc szerokie pole do kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów na optymalizację.
Inżynier procesu
Typowym stanowiskiem oferowanym inżynierom w zakładzie produkcyjnym
jest inżynier procesu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się
projektowaniem oraz wdrażaniem procesów produkcyjnych. Obejmuje to
także nadzorowanie uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych. Kolejny
obszar to optymalizowanie procesów produkcyjnych pod kątem bezpie-

Poza ogrodzeniami specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie siatek technicznych dla wielu segmentów przemysłu. To, co odróżnia nas od konkurencji, to najszerszy asortyment systemów ogrodzeniowych,
najwyższa jakość i gwarancja oraz blisko 140-letnie doświadczenie.
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Produkcja w branży FMCG
FMCG to angielski skrót fast-moving consumer
goods, oznaczający produkty szybkozbywalne.
W praktyce są to produkty, które są często i
regularnie sprzedawane. Codziennie korzysta
z nich każdy z nas. FMCG obejmuje wyroby
takie jak żywność, napoje, środki do higieny,
kosmetyki czy też wyroby tytoniowe.

Technologia 4k w JTI Polska
Wprowadzenie nowoczesnych technologii do zakładów produkcyjnych jest
bardzo ważne, aby utrzymywać ciągłą przewagę konkurencyjną na rynku.
Firma JTI Polska jest świetnym przykładem organizacji, która z powodzeniem wykorzystuje nowoczesną technologię i wprowadza rzeczywistość
4.0 w swoich fabrykach.
Manufacturing Operations Management, czyli MOM, to oprogramowanie
łączące ludzi, maszyny, a także systemy IT, np. ERP (Enterprise Resource Planning). Wszystko to w celu efektywnego zarządzania procesami
produkcyjnymi i logistycznymi, począwszy od przyjęcia surowych komponentów i monitorowania ich w trakcie produkcji, aż do wysłania gotowego
produktu. MOM, monitorując na bieżąco aktualny postęp produkcji oraz
znając plan produkcyjny, wspiera pracowników, podpowiadając im co zrobić, aby podjąć właściwe działanie, we właściwym czasie. Wszytko to jest
możliwe z poziomu jednego urządzenia – iPad’a. Dzięki aplikacjom, każdy
pracownik może obserwować kluczowe procesy zachodzące w fabryce.
Głównym atutem jest możliwość natychmiastowego reagowania na zaburzenia produkcji, np. awarie. Dzięki systemowi MOM produkcja przebiega
zgodnie z planem, a pracownicy są odciążeni od żmudnych czynności i
mogą skoncentrować się na doskonaleniu jakości produktu.

Inżynierowie w FMCG
Inżynierowie znajdą w przedsiębiorstwach FMCG wiele możliwości i szans
rozwoju zawodowego. Najbardziej intuicyjnym wyborem jest praca w fabrykach i zakładach produkujących towary. Inżynierowe mogą tam nadzorować i
optymalizować procesy produkcji, dbać o utrzymanie linii produkcyjnych, jak
również każdego z urządzeń z osobna.
Kolejny istotny obszar to logistyka – zadaniem inżyniera jest organizowanie
i nadzorowanie łańcucha dostaw. Trzeci ciekawy obszar to budowa produktów – czyli szukanie odpowiedzi na pytania: co chcemy produkować, w jaki
sposób, jak to zapakować i jak dostarczyć do klienta.

System MOM organizuje i kontroluje wszystkie dostawy materiałów w taki
sposób, aby dojechały w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie, na
odpowiednią linię produkcyjną. System przydziela misje, które trafiają do
operatorów za pomocą specjalnie przystosowanych do tego iPad’ów, a
wyświetlane na nich komendy wskazują, który materiał ma być dowieziony, gdzie i z jakim priorytetem. MOM każdą dostawę materiału waliduje poprzez zeskanowanie materiału i miejsca dostawy, eliminując tym samym
możliwość wyprodukowania produktu z nieodpowiednich materiałów.

Przedsiębiorstwa FMCG działają w ogromnej skali – i nie ma w tym cienia
przesady. W obecnym świecie bardzo często wyroby od jednego producenta
są używane przez miliony ludzi, nawet na różnych kontynentach. Jeśli więc
pociągają Ciebie ambitne i ciekawe wyzwania, to praca w branży FMCG jest
świetnym wyborem.

Więcej informacji na temat firmy, można znaleźć na jti.com lub jobs.jti.com
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Nowoczesna produkcja w FMCG

Warto wiedzieć: Robotyzacja to silny trend

Przedsiębiorstwa FMCG stoją przed szeregiem wyzwań. Ich celem jest dostarczenie wysokiej jakości produktów dla milionów konsumentów, często
zamieszkujących różne kraje. Kluczowe znaczenie mają tu procesy produkcyjne. W celu optymalizacji produkcji stosowane są nowoczesne rozwiązania.
Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Jak wynika z badania Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (IBnGR, 2015) firmy, które w swoich zakładach
wdrożyły roboty przemysłowe, odnotowały wzrost produkcji. „Na zasadniczy wzrost rozmiarów produkcji wskazało w 2015 roku 83
procent ankietowanych przedsiębiorstw. W pozostałych 17
procentach firm skala produkcji pozostała bez zmian. Wyniki te
jednoznacznie pokazują, że uruchomienie w zakładzie robotów
oznacza de facto wzrost jego produktywności. Dwie trzecie firm,
które zainwestowały w roboty przemysłowe, odnotowało spadek
kosztów produkcji. Zautomatyzowanie części produkcji w większości przypadków powoduje, że jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów spada, gdyż powstają one szybciej i z wykorzystaniem mniejszych ilości surowca produkcyjnego.”

Połączenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem (klasy ERP) z maszynami produkcyjnymi. W rezultacie zlecenia produkcyjne do maszyn
przesyłane są bezpośrednio i automatycznie. Otwiera to kolejne możliwości elastycznego planowania produkcji i stawia nowe wyzwania przed
inżynierami.
Automatyzacja linii produkcyjnych umożliwia zbieranie szczegółowych danych i parametrów. Pozwala to na dogłębną analizy procesów produkcyjnych, ich optymalizację i poprawę wydajności. Co więcej, automatyzacja
pozwala też na szczegółowe śledzenie parametrów finansowych produkcji,
co jest bardzo istotne dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Robotyzacja w FMCG rozwiązuje
konkretne problemy

Rynek produktów FMCG jest bardzo konkurencyjny. Firmy muszą stale
pracować nad atrakcyjną ofertą dla konsumentów. Przekłada się to na
procesy produkcyjne. Przykładem jest tu produkcja w krótkich seriach
bądź częste zmiany opakowań. To co jest obecnie niezbędne aby przekonać klienta do zakupu w sklepie, stwarza nowe wyzwania dla działów
produkcji. Konieczne są bowiem odpowiednie modyfikacje procesów produkcyjnych – na przykład zaprogramowanie innej pracy robota paletyzującego związanej z nowym kształtem opakowań produktu. Produkcja w
FMCG jest więc bardzo dynamiczna i stale musi optymalizować procesy.

Przedsiębiorstwa FMCG często decydują się na robotyzację szczególnie
tzw. końcówki linii produkcyjnej. Pojęcie to oznacza koniec linii produkcyjnej,
a obejmuje takie zadania jak pakowanie, paletyzacja i transport. Koniec linii
produkcyjnej to jeden z najważniejszych etapów produkcji. Odpowiednia organizacja w tym zakresie pozwala uniknąć zatorów na linii i zapewnić sprawne
zakończenie produkcji i wyjście gotowych wyrobów z fabryki.
Warto przyjrzeć się tu szczególnie paletyzacji. Paletyzacja to układanie ładunków na paletach. Dla człowieka układanie przedmiotów o dużej masie (np.
opakowań zbiorczych) jest zadaniem uciążliwym, szczególnie jeśli uwzględnimy dłuższy czas wykonywania pracy i jej wysokie tempo. W rezultacie podczas wykonywania tego typu czynności rośnie ryzyko wypadków przy pracy.
Problem rozwiązuje robotyzacja tego stanowiska pracy. Roboty przemysłowe
mogą łatwo operować cięższymi ładunkami, a jednocześnie szybciej i bardziej
dokładnie. Roboty paletyzujące są jednym z najczęstszych rozwiązań z zakresu robotyki stosowanych w produkcji.

W Mars oferujemy studentom i
absolwentom szansę na przejmowanie zawodowej inicjatywy
już od samego początku rozwoju
kariery w firmie.
Chcemy, aby wszystko, co robimy, miało
znaczenie, a każdy dzień przynosił radość z
pracy – dlatego nasze programy rozwojowe
i stażowe są wyjątkowe.

At Mondelēz International, our purpose is to
empower people to snack right. We create
and develop the world’s favorite snacks and
famous brands such as Milka, Oreo, belVita,
Prince Polo, Delicje and Halls.

Niezależnie od tego, jak wyobrażasz sobie
swoją ścieżkę kariery, w Mars będziesz miał możliwość realizacji samodzielnych i niezależnych projektów, wynikający z realnych potrzeb firmy. Poszukując nowych rozwiązań w obszarze inżynierii, wdrażając innowacyjne
pomysły i prowadząc złożone techniczne projekty, często na terenie całej
Europy, będziesz podejmować decyzje, które będą miały realne oddziaływanie na biznes.

We are passionate about offering the right
snack, for the right moment, made the right
way. From innovation and manufacturing, to
marketing and selling, everything we do is
backed by decades of knowledge, experience and expertise.

Chcesz stać się motorem zmian i zaprojektować nową linię produkcyjną dla
Pedigree lub zrealizować projekt polegający na instalacji nowej maszyny pakującej o wydajności ponad 800 batonów Mars na minutę? Z wymagającymi
wyzwaniami przyjdzie Ci się zmierzyć szybko, ale dzięki temu, w Mars wzrośniesz ponad to, co możesz sobie wyobrazić.

Only in Poland we are a team of over 4,600 employees! In our Warsaw
Head Office, 7 production plants located in 6 different cities as well as Global
Research Development & Quality Center in Wrocław, we offer a variety of
options for students and graduates – from manufacturing over scientific and
commercial roles!

Karolina Grzelczyk, Employer Branding Specialist

Check our Early Careers website for new openings at: Careers.mdlz.com
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Przemysł elektromaszynowy
Przemysł elektromaszynowy jest jednym z głównych filarów nowoczesnej gospodarki. Produkuje
on wysoko przetworzone dobra zaczynając od obróbki metali, przez produkcję silników, a kończąc na
układach scalonych i sprzęcie elektronicznym.

przewidywać i wyprzedzać. Jako członek zespołu możesz bowiem projektować rozwiązania czwartej lub piątej generacji w sytuacji, gdy w sklepach
są dostępne dopiero urządzenia drugiej generacji. Warto więc mieć otwarty
umysł i rozwijać kreatywność – to mogą być czynniki sukcesu. Ważne są
także umiejętności interpersonalne – będąc członkiem dużych zespołów
projektowych efektywna komunikacja jest niezbędnym warunkiem skutecznej współpracy.

W ramach przemysłu elektromaszynowego wyróżnia się
mniejsze sektory:

Niezbędna jest więc także znajomość co najmniej jednego języka obcego.
Pracując nad urządzaniami które będą wykorzystywane na całym świecie
konieczne jest utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu z zagranicznych
oddziałów firmy. Warto wskazać jeszcze jeden istotny element, który
może zdecydować o sukcesie w pracy w tej branży. Jest nim wyobraźnia.
Urządzenie zawsze ma służyć konkretnemu odbiorcy. Jeśli sprzęt nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom, to firma straci klienta. Projektując więc
urządzenia trzeba patrzeć na nie oczami użytkownika. Dotyczy to zarówno
designu, funkcjonalności, a także oprogramowania i interfejsu. Przykład firmy z jabłkiem w logotypie jest tu cennym drogowskazem.

Przemysł metalowy
Przemysł maszynowy
Przemysł precyzyjny
Przemysł środków transportu
Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
Przemysł elektromaszynowy obejmuje więc bardzo zróżnicowane dziedziny. To co je łączy, to fakt, że każda z nich potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów - inżynierów oraz znacznych nakładów kapitałowych, aby móc dostarczyć produkty na rynek.

Wyzwania w branży

Przemysł elektromaszynowy jest oparty na wysoko zaawansowanych technologiach. Dotyczą one różnych obszarów. Część z nich pozwala obniżyć
koszty produkcji, inne z kolei zwiększają funkcjonalność produktu. Przykładowo jedną z takich technologii jest ekran dotykowy, który zmienił możliwości telefonów komórkowych.

Jednym z ciekawszych wyzwań jakie stoją przed przemysłem elektronicznym jest budowa Internetu Rzeczy.
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 połączenia
wszystkich urządzeń w jedną sieć już od kilku lat funkcjonuje w głowach
naukowców. Prawdopodobnie otwiera to też kolejne, dalsze możliwości o
których obecnie nawet nie mamy pojęcia.

W przedsiębiorstwach działających w ramach przemysłu elektromaszynowego dużą rolę odgrywają działy badań i rozwoju. Innowacje wprowadzone
do produkcji decydują o tym, czy dany produkt zdobędzie klientów, a tym
samym decydują także o sukcesie rynkowym całego przedsiębiorstwa.
Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w przemyśle elektromaszynowym
wpływają bezpośrednio na specyfikę pracy w tej branży. Od pracowników
wymagane jest, aby dostrzegali trendy panujące na rynku, a także umieli je
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!
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Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl

Produkcja w przemyśle elektromaszynowym

Kariera inżyniera jako eksperta technologii

Gdy produkt już został opracowany, pozostaje finalny etap – produkcja. Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego również sam proces produkcji w przemyśle elektromaszynowym wymaga
specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji. Za prawidłowy przebieg
prac odpowiadają między innymi właśnie inżynierowie procesu. Jeśli
fascynuje Ciebie droga od pomysłu do przemysłu to praca w fabrykach przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej będzie dla Ciebie
idealna.

Jedną ze ścieżek kariery dla inżyniera może być rola eksperta technologii, jako
znawcy rozwiązań technicznych w określonej branży. Trudno jest stworzyć uniwersalną definicję eksperta, ale zwykle będzie to osoba, której mocnym atutem
jest ugruntowana wiedza – tak też jest w przypadku eksperta technicznego.
Jak może wyglądać praca eksperta technicznego?
Osoby zainteresowane karierą wysoko wykwalifikowanego specjalisty mogą rozważać kilka ścieżek kariery. Wymieńmy kilka z nich:
praca akademicka – dla wielu zainteresowanych teoretycznymi analizami, ciekawa może być praca na uczelni wyższej lub w jednym z licznych
państwowym instytutów naukowych. W zależności od konkretnych uwarunkowań może wiązać się z działalnością dydaktyczną, ale także może oznaczać współpracę z przedsiębiorstwami, na przykład poprzez opracowywanie
specjalistycznych ekspertyz.

Centra badawczo - rozwojowe
Rozwój przemysłu elektromaszynowego wspierają centra badawczo – rozwojowe, które licznie powstają w największych miastach
w Polsce. Międzynarodowe korporacje poważnie traktują nasz kraj
jako miejsce, gdzie warto pracować nad nowymi technologiami. Również polskie firmy co raz częściej wychodzą na światowe rynki, co
dodatkowo motywuje do inwestycji w badania. Dzięki temu polscy
inżynierowie zyskują wielki obszar do rozwoju i specjalizacji. Jeśli więc
chcesz projektować rozwiązania, które będą stosowane na całym
świecie, to Polska jest świetnym miejscem aby urzeczywistnić te plany.

praca w instytucji publicznej takiej jak Urząd Dozoru Technicznego. W tym przypadku obok wiedzy teoretycznej ważna jest umiejętność zastosowania jej w praktyce. W przypadku pracy jako inspektor w
Urzędzie Dozoru Technicznego jednym z Twoich głównych zadań będzie
analiza stanu technicznego urządzeń, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa pracy.
praca w centrum badawczo – rozwojowym. Bardzo często
zaawansowana wiedza teoretyczna jest dobrą podstawą do rozwiązywania
problemów praktycznych, szczególnie w przypadku zadań polegających na
opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych. Interesująca może tu
być praca w centrum R&D firmy właśnie z sektora elektromaszynowego, w
którym powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych. Często firmy
z tej branży produkują nawet niewielkie, ale bardzo zaawansowane technicznie komponenty, które później są wykorzystywane na przykład w motoryzacji
lub lotnictwie.

Umiejętność łączenia wiedzy
z różnych dziedzin, bycie na
bieżąco z nowinkami technicznymi i trendami, a także
wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce – to
kompetencje bardzo istotne
w pracy konstruktora.

Dlaczego warto związać przyszłość zawodową z Urzędem Dozoru Technicznego?

Na co dzień podejmuję wyzwania głównie związane z opracowywaniem
koncepcji i projektowaniem urządzeń (w zakresie elektroniki). Muszę
sprawić by jeden produkt posiadał kilka niezbędnych cech: działał tak
by spełniać wszystkie potrzeby i założenia klienta, był niezawodny i
bezawaryjny przez cały okres użytkowania. Każdego dnia dbam o ciągły rozwój produktów – innowacyjność, redukcję kosztów, zwiększenie
odporności na warunki środowiskowe. Branża, w jakiej pracuję zmienia
się, obserwuję zwiększającą się inteligencję urządzeń i podłączenie
do globalnej sieci wszystkiego co się da. Z roku na rok zwiększają się
pojemności i możliwości mikrokontrolerów, które wykorzystujemy też w
licznikach energii, przy zmniejszeniu ich wymiarów oraz ich zapotrzebowania na energię.

W UDT funkcjonują ścieżki rozwoju dla
poszczególnych grup pracowników. Dla
pracowników technicznych ścieżka ta jest
powiązana z grupą urządzeń technicznych i uzyskiwaniem kolejnych uprawnień.
Postęp techniki i technologii wykorzystywanej w
przemyśle stymuluje wzrost wymagań rynku. Rozwój metod badawczych,
nowe grupy urządzeń i powszechna automatyzacja są motorem dla rozwoju dozoru, a tym samym stałego podnoszenia kompetencji personelu
technicznego. Wyzwaniem jest też czynny udział we wdrażaniu w przemyśle najnowszych rozwiązań techniki oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Aby dojść do miejsca w którym jestem – to oprócz kierunkowego wykształcenia, liczy się zaangażowanie i chęć rozwoju. Ważne aby stawiać sobie w życiu cele i dążyć do ich realizacji, być otwartym na pomysły i czerpać doświadczenie od innych. Istotne aby znaleźć pracę
zbliżoną do pasji, wówczas chodzenie do niej staje się przyjemnością,
a nie obowiązkiem.
Remigiusz Buszka
Lider zespołu – Starszy Konstruktor
ds. aparatury elektronicznej Apator SA

Kadra techniczna bierze udział w szkoleniach i konferencjach, również zagranicznych. Rozwój kompetencji przekłada się na jakość usług i zakres
szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego w ofercie
Akademii UDT. Inspektorzy oprócz czynności dozorowych i prowadzenia
szkoleń dla Klientów, realizują audyty, ekspertyzy techniczne, uczestniczą
w pracach legislacyjnych, a także reprezentują UDT w krajowych i zagranicznych gremiach.
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Produkcja w branży
farmaceutycznej
W ramach szeroko pojętego sektora produkcyjnego należy
wyróżnić produkcję w branży farmaceutycznej. Spróbujmy
określić kluczowe wyzwania jakie stoją przed produkcją w
branży farmaceutycznej oraz jakie zadania mają pracujący
w niej inżynierowie.

Wyzwania w branży

Stanowisko dla inżyniera - Specjalista ds. walidacji

Produkcja w przedsiębiorstwach farmaceutycznych jest zdeterminowana kilkoma istotnymi czynnikami. Pierwszym z nich jest czas. Dlaczego?
Przedsiębiorstwa farmaceutyczne inwestują ogromne środki w opracowywanie nowych leków. Rezultatem tych prac jest uzyskanie patentu, który
można porównać do monopolu – tylko to przedsiębiorstwo ma prawo produkować lek chroniony patentem. Zasadniczo patenty na produkty lecznicze są przyznawane na okres 20 lat. W tym czasie przedsiębiorstwo musi
wprowadzić produkt na rynek i uzyskać zwrot z inwestycji, zanim inne firmy
będą mogły produkować ten sam lek. Wbrew pozorom okres 20 lat nie jest
zbyt długi i cenne są wszelkie metody, które poprawią efektywność. Kluczowym z tych obszarów jest właśnie optymalizacja produkcji. Ważne jest,
aby skrócić czas cyklu produkcyjnego oraz zwiększyć wydajność produkcji.
Celem jest szybkie dostarczenie wyrobów medycznych na rynek, tak aby
pacjenci mieli możliwość z nich skorzystać.

Inżynierowie mogą pracować w produkcji w branży farmaceutycznej
na stanowisku specjalisty ds. walidacji. Wymagane jest wykształcenie
wyższe techniczne takie jak inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, biotechnologia, chemia lub pokrewne.
Osoba na tym stanowisku zajmuje się opracowywaniem protokołów i
raportów kwalifikacji oraz walidacji. W szczególności inżynier – specjalista ds. walidacji jest odpowiedzialny za planowanie i wykonywanie działań związanych z walidacją procesów wytwarzania i walidacją
czyszczenia. Ponadto, inżynier odpowiada za walidację pomieszczeń
oraz systemów produkcyjnych. Przygotowuje on również odpowiednie
analizy i procedury. Specjalista ds. walidacji to jest więc odpowiedzialne stanowisko - od niego zależy jakość produkcji wyrobów medycznych, a w konsekwencji – bezpieczeństwo pacjentów.

Kolejny istotny aspekt produkcji to zgodność z przepisami prawnymi, normami jakościowymi i wymaganiami rynku i klientów. Tutaj kluczowe znaczenie ma „Dobra Praktyka Produkcyjna” (z ang. Good Manufacturing
Practice, GMP). GMP to zbiór zasad stosowany w skali globalnej, a pierwsze z nich zostały opublikowane w 1968 roku przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Warto wiedzieć, że GMP są stosowane nie tylko w branży
farmaceutycznej, ale również w spożywczej.

Jak złapać „lina”?
W naszej Wytwórni Płynów Infuzyjnych
w Kutnie zasady szczupłego zarządzania
produkcją („lean manufacturing”) stosujemy od lat, dzięki temu zostaniesz poprowadzony po „leanowych” zagadnieniach
przez praktyków.

W Polsce wymagania GMP określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zgodnie z tym Rozporządzaniem „Operacje produkcyjne są przeprowadzane zgodnie z uprzednio
opracowanymi instrukcjami i procedurami oraz zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym rozporządzeniu. W celu skutecznej kontroli procesu wytwarzania zapewnia się właściwe i wystarczające środki techniczne oraz organizacyjne. Odchylenia od ustalonego przebiegu procesu oraz
wady produktu leczniczego są udokumentowane, a ich przyczyny dokładnie
wyjaśnione.” W skrócie można więc powiedzieć, że zasady GMP mają na
celu osiągniecie wysokiej jakości produkcji w celu wyprodukowania bezpiecznych wyrobów dla konsumentów.

Jak to połączyć z zagadnieniami
technicznymi?
Produkcja w technologiach
“Blow – Fill – Seal” czy ”,Stretch
– Blow – Moulding” nie ma dla
nas tajemnic. Chętnie podzielimy się tą wiedzą z absolwentami oraz uczestnikami praktyk.
W naszym zakładzie nie można się nudzić i stać w miejscu. Pracujemy w
małych, interdyscyplinarnych zespołach nad projektami, które zmieniają się
każdego roku!

Warto wiedzieć: Walidacja
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania krytyczne etapy procesu wytwarzania produktów
leczniczych podlegają walidacji. Co to jednak znaczy?
Zgodnie z Rozporządzeniem walidacja to udokumentowany program dający
wysoki stopień pewności, że określony proces, metoda lub system będzie
w sposób powtarzalny prowadzić do otrzymania wyników spełniających
określone kryteria akceptacji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo
produkujące wyroby farmaceutyczne powinno zapewnić stałą zdolność do
dostarczania wyrobów określonej jakości. Konieczna jest więc analiza procesów produkcyjnych, opracowanie odpowiednich procedur, a następnie
ciągła kontrola ich realizacji w praktyce.

Nasze ogłoszenia pojawiają się na portalu pracuj.pl. Czekamy na CV –
można wysłać aplikując bezpośrednio pod ogłoszeniem lub na adres mailowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Jeżeli zaprosimy Cię
na rozmowę do naszej wytwórni w Kutnie, będziesz to okazja spotkania z
potencjalnym bezpośrednim przełożonym oraz zadania pytań o stanowisko pracy. Niezależnie od wyniku procesu rekrutacji, zawsze przekazujemy informację zwrotną.
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Przemysł
motoryzacyjny

Drugi obszar to właśnie różnorodne rozwiązania ułatwiające kierowcy prowadzenie samochodu. Czujniki parkowania, inteligentne
tempomaty, zintegrowany GPS – wszystko to podnosi komfort 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 testów, to wielu producentów pracuje nad seryjną technologią, która będzie dostępna dla każdego z
nas. Dotyczy to również samochodów ciężarowych – zastąpienie
lub wsparcie kierowcy komputerem ma w założeniu podnieść bezpieczeństwo oraz obniżyć koszty transportu.

W Polsce przemysł motoryzacyjny jest silnie reprezentowany. W kraju funkcjonuje nie tylko wielu znanych
producentów samochodów, ale są również obecne firmy produkujące części oraz podzespoły samochodowe.
Co ciekawe, wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi w
Polsce centra badawczo – rozwojowe. Jeśli masz w
sobie żyłkę innowatora to firmy z branży motoryzacyjnej
są dla Ciebie idealnym pracodawcą.

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

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 koncernie motoryzacyjnym możesz uczestniczyć w
produkcji samochodu od produkcji podwozia do zjazdu z linii montażowej. Z kolei praca w firmie produkującej części to możliwość poznania od
podszewki procesu produkcji konkretnych podzespołów, które mogą być
później stosowane w większości samochodów na świecie.

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

Rynek pracy w Polsce

R&D w branży Automotive

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 uruchamiają centra badawczo – rozwojowe. Wszystko to powoduje, że przemysł
motoryzacyjnych w Polsce to perspektywiczny sektor gospodarki.

W Mirkowie, k. Wrocławia znajduje się jeden z największych
zespołów inżynieryjnych pracujący nad układami hamulcowymi w Bosch. Prowadzimy projekty, konstruujemy i testujemy komponenty tak, żeby proces produkcji
był jak najwyższej jakości. Naszym produktem jest m.in.
iBooster – innowacyjny układ wspomagania dla samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Globalne perspektywy branży
Motoryzacja jest dziś nieodłącznym elementem współczesnego świata.
Samochód staje się niezbędnym narzędziem do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, a to z kolei stanowi silny bodziec do wprowadzania
innowacji. Spójrzmy na rozwój technologii motoryzacyjnych w kluczowych
obszarach.

Przeprowadzamy analizy z zakresu wibroakustyki, wytrzymałości materiałów, funkcjonalności mechanicznej oraz elektrycznej. W ciągu miesiąca
odwzorowujemy kilkuletnie życie produktu w samochodzie w skrajnych
warunkach środowiskowych.

Po pierwsze bezpieczeństwo. Standardem jest kilka poduszek powietrznych oraz konstrukcja samochodu ograniczająca ryzyko poważnych uszkodzeń ciała pasażerów w przypadku wypadków drogowych. Bezpieczeństwo
wspierają także systemy elektroniczne takie jak asystent pasa ruchu czy
czujniki badające odstęp od innych uczestników ruchu drogowego.

Dzięki temu wiemy, że czujnik poziomu płynu hamulcowego poinformuje
o potencjalnej awarii układu niezależnie od przechyłu auta, a zespół mocy
zareaguje prawidłowo w każdych warunkach drogowych: podczas poślizgu lub ostrego hamowania. Dzięki nam kierowcy samochodów osobowych mogą czuć się bezpiecznie za kierownicą.
www.bosch.pl
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MAPA PRACODAWCÓW
Atos
Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Opole, Kraków, Gdańsk,
Łódź, Toruń, Rzeszów
informatyka, telekomunikacja, elektronika i kierunki pokrewne,
zarządzanie
Apator
Toruń, Łódź, Gdańsk
elektronika, informatyka, automatyka, elektromechanika

Urząd Dozoru Technicznego

Betafence
Kotlarnia, Reńska Wieś (woj. opolskie)
mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji,
logistyka

W strukturę organizacyjną UDT, oprócz warszawskiej Centrali i
Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wchodzi 10 oddziałów terenowych z siedzibą w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie,
Wrocławiu oraz 22 biura z siedzibą w: Białymstoku, Bielsku-Białej,
Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Puławach, Radomiu,
Rzeszowie, Siedlcach, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu, Włocławku,
Zielonej Górze. Preferowane kierunki studiów kandydatów to mechanika, automatyka i energetyka.

Bosch
Mirków k. Wrocławia (Bosch), Warszawa (Bosch),
Warszawa (Bosch Rexroth)
informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria
produkcji, automatyka i robotyka (Bosch Rexroth)
Credit Suisse
Wrocław, Warszawa
computer science, engineering, mathematics, physics or double majors with some element of it

Strabag
Nasza oferta skierowana jest do absolwentów i specjalistów różnych branż sektora budowlanego, ale w STRBAG zatrudnienie
mogą znaleźć również ekonomiści, np. na stanowiskach specjalistów ds. finansowych. Obecnie w związku z rozwojem infrastruktury
kolejowej i inwestycjami w tym sektorze poszukujemy specjalistów
właśnie tej branży, szczególnie na wyższych stanowiskach, związanych z zarządzaniem dużymi kontraktami. Zapotrzebowanie jest
również na inżynierów ds. instalacji sanitarnych czy elektrycznych,
inżynierów i kierowników robót o specjalizacji drogowej, czy kierowników budowy. Rekrutacje prowadzimy na projekty realizowane w
całej Polsce.

Emitel
Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Lublin
telekomunikacja, teleinformatyka, elektronika, informatyka
Fresenius Kabi - Wytwórnia Płynów Infuzyjnych
Kutno
biotechnologia, automatyka, inżyniera procesowa
JTI
Warszawia, Stary Gostków
informatyka, zarządzanie, mechanika i budowa maszyn

Eurovia

Mars
Warszawa, Sochaczew, Poznań, Niepołomice
zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia chemiczna i procesowa, mechatronika i budowa maszyn

Siedziba główna Eurovia mieści się w Bielanach Wrocławskich. Oddziały wykonawcze mieszczą się na terenie:
Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Łodzi, Mysłowic, Rybnika, Rzeszowa,
Szczecina oraz Wrocławia. W strukturę Eurovia wchodzą
również Kopanie, Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych i Wytwórnie emulsji i asfaltów modyfikowanych rozmieszczone na terenie całej Polski. Preferowane kierunki
studiów kandydatów to budownictwo i ekonomia.

Mondelez
Płońsk, Jankowice, bielany Wrocławskie, Skarbimierz, Warszawa,
Jarosław, Cieszyn
kierunki techniczne
PGNiG TERMIKA
Warszawa, Pruszków
mechanika, energetyka, elektryka
Wielton
Wieluń
mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, informatyka
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Znajdź na mapie swojego pracodawcę!
Przy nazwie każdej firmy znajdziesz informację o kierunku wykształcenia poszukiwanych
kandydatów. Są to oczywiście główne obszary, więc w celu uzyskania kompletnej informacji
należy zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w danym przedsiębiorstwie.
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About Credit Suisse
Credit Suisse is a leading global wealth manager with
strong investment banking capabilities. Headquartered in
Zurich, Switzerland, we have a global reach with operations
in about 50 countries and employ more than 45,000
people from over 150 different nations. Embodying
entrepreneurial spirit, Credit Suisse delivers holistic
ﬁnancial solutions to our clients, including innovative
products and specially tailored advice. Striving for quality
and excellence in our work, we recognize and reward
extraordinary performance among ouremployees, provide
wide-ranging training and development opportunities, and
beneﬁt from a diverse range of perspectives to create value
for our clients, shareholders and communities.
We are Credit Suisse.

About the Internship Program

About the Full-Time Graduate Program

Our 12 week Internship Program will provide you with
the opportunity to complete a project that concludes with
a presentation to senior management and is implemented
in the real production environment.

We offer full-time employment for recent graduates, combining
technical and project management training with practical
experience. We connect you with peer mentors to support your
development at the beginning of your professional career.

The program offers opportunities to meet with senior
managers, colleagues and peers at all levels across
the bank. You will gain insight into the bank and
its culture, as well as build your professional network.

We are looking for graduates for the following roles:
Application Developer, System Engineer, IT Infrastructure,
Business Analyst and Testers. We will evaluate your preferences
prior to your start date and take them into consideration when
making desk allocation decisions.

The practice gives us a tangible framework for assessing
you for a full-time position after your graduation in 2019.
The internship is our core hiring channel for our full-time
graduate program.

How to apply

Program start: Summer
Application deadline: June.
For the ﬁrst two years we offer a comprehensive technical training
program and a suite of career developmen opportunities, including:
Role change after ﬁrst year;

Apply online credit-suisse.com/

Hands-on experience and the ability to work on impactful
projects from the start;

Select Careers, Search and apply, Campus Recruiting
then search 2019 Information Technology Analyst
Internship in Wroclaw and then click on Apply.

A collaborative environment where creativity, problem-solving
and drive are recognized and encouraged.

Then, log in with your username and password,
or register under New Users.

Contact

credit-suisse.com/wroclawcareers

If you are interested in receiving information,
please contact: anna.chwalek@credit-suisse.com
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BETAFENCE Sp. z o.o.
W Polsce Betafence Sp. z o.o. działa od 1994 roku,
jednak historia Betafence zaczyna się w 1880 roku
od Bekaert w Zwevegem, wiejskiego miasteczka
w Belgii.

30 biur sprzedaży

Obecnie jesteśmy największym światowym producentem systemów ogrodzeniowych, kontroli dostępu i detekcji.

100 krajów

Betafence posiada biura sprzedaży i sieć dystrybucyjną na całym świecie. Satysfakcja klienta to absolutny priorytet dla zespołu sprzedawców.

Firma Betafence to firma o zasięgu globalnym. Klienci w 100
krajach świata mogą liczyć na wysokiej klasy obsługę i serwis
posprzedażny.

Jesteśmy rynkowym liderem w zakresie zintegrowanych systemów ochrony. Posiadamy oddziały
na całym świecie. Do wszystkich naszych klientów dostarczamy nasze produkty i usługi z równą
rzetelnością i odpowiedzialnością.

8 zakładów produkcyjnych
Betafence posiada 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych
w 8 krajach: Belgii (Zwevegem), Wielkiej Brytanii (Sheffield),
Niemczech (Schwalmtal), Włoszech (Tortoreto), Polsce (Kotlarnia), Południowej Afryce (Paarl), Turcji (Stambul) oraz Stanach
Zjednoczonych (Ennis, Texas).

Ochraniamy wszystkie segmenty rynku:

Oferujemy rozwiązania kompleksowe:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

doradztwo i wsparcie techniczne,
pełne systemy ogrodzeniowe,
dostawę i montaż,
usługi posprzedażne.
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obiekty i infrastrukturę sportową,
posesje prywatne (domy i ogrody),
obiekty przemysłowe (firmy, magazyny),
instytucje publiczne (szkoły, urzędy, parki),
obiekty strategiczne (lotniska, więzienia),
obiekty infrastrukturalne (drogi, koleje, rzeki).

Nasza misja

Nasza wizja

Otaczamy bezpieczeństwem

Chcemy być Twoim zaufanym partnerem od kompletnych zabezpieczeń
perymetrycznych

Produkty i rozwiązania Betafence chronią infrastrukturę i wrażliwe lokalizacje w sektorze publicznym i przemysłowym, a także
na rynku mieszkaniowym.

•

Naszym celem jest bycie światowym ekspertem w dziedzinie
zintegrowanych systemów zabezpieczeń, ochrony i systemów
ogrodzeniowych
Chcemy być dla naszych klientów zaufanym partnerem dostarczającym optymalne produkty, rozwiązania i usługi
Wizja ta zostanie osiągnięta poprzez skupienie się na współpracy i relacjach z klientami, wyjątkowej jakości i innowacyjności

Rozumiemy, że potrzeba poczucia bezpieczeństwa
jest powszechna. Jesteśmy zaangażowani w ochronę wszystkiego tego, co ludzie kochają i cenią.
Michele Volpi, CEO Betafence

•

Studencie – dołącz do Betafence!

Dlaczego warto z nami pracować?

Największy na świecie producent systemów ogrodzeniowych
zaprasza Cię do swojego zespołu. Kluczem do naszego zespołu
są nasi pracownicy, dlatego nieustannie szukamy nowych osób,
oferując wzajemny rozwój.

•
•
•
•

•

Największy producent ogrodzeń na świecie
Przyjazne i twórcze środowisko pracy
Możliwość rozwoju zawodowego
Uczestnictwo w innowacyjnych projektach

Chcesz do nas dołączyć? Aplikuj już dziś!
rekrutacja@betafence.pl
www.betafence.pl
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Witaj w miejscu, gdzie pomysły
zmieniają się w innowacje.
Witaj w Bosch.
Fabryka Bosch w Mirkowie
koło Wrocławia produkuje
komponenty do układów hamulcowych. Naszymi klientami są najwięksi producenci samochodów osobowych
(m. in. z BMW, VW, Tesla czy
Toyota). Obecnie jesteśmy
zespołem ponad 1000 pracowników.

Jakość i bezpieczeństwo

Oprócz fabryki w Mirkowie
firma Robert Bosch Sp. z o.o.
zatrudnia prawie 700 osób w
siedzibie głównej w Warszawie oraz w regionalnych biurach sprzedaży.
Sprzedaż i marketing
Warszawa
Mirków

Działy handlowe firmy Robert Bosch
prowadzą sprzedaż elektronarzędzi,
części samochodowych, systemów
bezpieczeństwa oraz termotechniki.
IT

Wiemy, że od jakości naszych produktów zależy
bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin i bliskich,
dlatego na liniach produkcyjnych i w laboratoriach
stale potwierdzamy zgodność wyrobów z wymaganiami klientów.

Warsaw IT Competence Center pracuje nad innowacjami IT dla Grupy
Bosch z dziedziny IoT, Industry 4.0,
SAP, e-commerce, CAD oraz cybersecurity.

R&D Automotive
Dział badawczo-rozwojowy w Mirkowie jest jednym z największych w naszej grupie produktowej na świecie. Jako
globalne centrum kompetencji dział jest odpowiedzialny
za rozwój zbiornika płynu hamulcowego dla wszystkich
rodzajów zespołów mocy. Nasi inżynierowie projektują
komponenty i przeprowadzają szczegółowe weryfikacje
produktów oraz uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych nad układami hamulcowymi dla autonomicznych
samochodów przyszłości.

iBooster

Pracujemy nad tym, by nasze części spełniały rygorystyczne normy bezpieczeństwa przy zachowaniu najwyższej
jakości. W trakcie testów, w ciągu miesiąca, odwzorowywane jest kilkuletnie życie produktu w samochodzie w
skrajnych warunkach środowiskowych. Prowadzone są
też szczegółowe analizy z zakresu wibroakustyki, wytrzymałości materiałów, funkcjonalności mechanicznej oraz
elektrycznej. Z naszych doświadczeń oraz wiedzy z zakresu konstrukcji zbiornika płynu hamulcowego korzystają
fabryki Bosch na całym świecie.

Od 2016 r. produkujemy najnowszą generację
zespołów mocy - iBooster Gen1, zaprojektowanych do pojazdów hybrydowych i elektrycznych. iBooster jest podstawowym elementem
umożliwiającym autonomiczną jazdę, a fabryka
w Mirkowie jedynym globalnym dostawcą tej
technologii.
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O nas
Od ponad 130 lat jesteśmy globalnym liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii i usług. Dajemy naszym współpracownikom na całym
świecie szansę na kształtowanie technologii przyszłości, która poprawia
jakość życia ludzi i chroni zasoby naturalne. Zatrudnienie w firmie Bosch
to jednak coś więcej niż tylko praca.
Razem tworzymy miejsce, z którego jesteśmy dumni! W Bosch doceniamy
to, że każdy jest wyjątkowy i wierzymy, że różnorodność jest wartością naszej firmy. Wzajemne wsparcie, szacunek i kultura oraz ciągła nauka i pasja
do rozwoju dodatkowo kształtują naszą motywację, by robić wielkie rzeczy
i tworzyć „technologię bliżej nas”.
Poszukujemy profesjonalistów i studentów. Aplikuj, jeśli znasz języki, cechuje Cię proaktywność, zaangażowanie i przedsiębiorczość oraz
chcesz rozwijać się w takich obszarach jak:
Sprzedaż
Marketing
Obsługa klienta
Wytwarzanie oprogramowania
IT
R&D Automotive
Produkcja i montaż

Logistyka
Jakość
Lean Manufacturing & Logistics
Księgowość
Kontroling finansowy
HR i Administracja
Serwis

www.bosch-career.pl
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TUTAJ MOŻESZ
Poczuć
teamspirit
Zachować
równowagę

Zostawić ślad
po sobie
Przekazać
dalej coś
dobrego
Znaleźć
swoje
miejsce

Poszerzać
horyzonty

Kształtować
świat
przyszłości

Być sobą

EMITEL S.A.
O nas

Emitel to najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki nam sygnały telewizji mogą być odbierane we wszystkich polskich domach – wcześniej analogowo, a od kilku lat cyfrowo. Pracujemy nad cyfryzacją
radia, projektujemy i instalujemy najnowocześniejsze systemy
łączności bezprzewodowej, uczestniczymy w tworzeniu inteligentnych miast i włączamy się w prace nad siecią 5G.

Pełen pasji i zaangażowania Zespół

Siłą Emitel są ludzie, a sukcesy, które osiągamy jako organizacja, są efektem współpracy zmotywowanego i zaangażowanego
Zespołu ludzi z pasją, gotowych do realizacji wyzwań. Nasz Zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów radiodyfuzji,
teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania
i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz
z obszarów wspierających. Zatrudniamy obecnie prawie 450
osób w 50 lokalizacjach.

Inspirujące wartości

Benefity
Zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę
Wynagrodzenie wypłacamy zawsze na czas
Oferujemy atrakcyjny system premiowania
Mamy elastyczne godziny pracy
Umożliwiamy „home-office”
Organizujemy szkolenia specjalistyczne
Organizujemy płatne staże
Finansujemy kurs języka angielskiego
Dofinansowujemy wypoczynek
Zapewniamy kompleksowe wdrożenie
Wypłacamy świadczenia świąteczne
Zapewniamy prywatną opiekę medyczną
Dofinansowujemy kartę sportową lub kulturalną

Działamy w oparciu o cztery wartości, które są dla nas ważne.
Działamy z pozytywną energią i entuzjazmem. Cenimy proste rozwiązania, eliminujemy zbędną biurokrację, upraszczamy procesy.
Cechuje nas poczucie pilności, umiejętność nadawania wag, ustalania priorytetów i realizowania projektów w odpowiednim czasie.
Mamy silną orientację na rozwój oraz ciekawość świata.

Dajemy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Przyjazne i wspierające środowisko pracy

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa w pracy

Cenimy przyjazną atmosferę, otwarte relacje i wspólne wartości.
To one pozwalają nam budować dobre i angażujące środowisko
pracy, dające każdemu Pracownikowi motywację do działania.
Tworzymy atmosferę, która sprzyja rozwijaniu inicjatywy i otwartości na nowe wyzwania. Zapewniamy najwyższe standardy bezpiecznej pracy, równocześnie propagując zdrowy styl życia oraz
wdrażając szereg inicjatyw wspierających zachowanie równowagi
praca–dom.

Szerokie spektrum możliwości rozwoju

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego
i osobistego, wspierając Pracowników w rozwoju umiejętności
technicznych, miękkich oraz liderskich. Proponujemy udział
w szkoleniach specjalistycznych, seminariach, konferencjach
branżowych, projektach ogólnofirmowych oraz treningach interpersonalnych. Budujemy plany sukcesji oraz programy rozwoju
sukcesorów. W firmie istnieje system szkoleń wewnętrznych,
w ramach którego trenerzy wewnętrzni przekazują wiedzę
współpracownikom, wspierając ich rozwój zawodowy w różnych obszarach specjalizacji.

Umożliwiamy udział w programie ubezpieczeniowym ze składką inwestycyjną
Dajemy perspektywę rozwoju i wieloletniej współpracy
Oferujemy szeroką ofertę szkoleń rozwojowych

Oferujemy pożyczki na zakup lub remont mieszkania
Organizujemy wycieczki, rajdy górskie, spotkania integracyjne
Oferujemy dostęp do aplikacji „Audiobooki w pracy”

Dołącz do nas

Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy publikowanymi na stronie
www.emitel.pl/o-nas/kariera/oferty-zatrudnienia/.
Jeśli aktualnie nie mamy oferty dla Ciebie, dołącz do naszej bazy kandydatów.
Szukasz stażu lub praktyki? Zapraszamy do nas. Nabór na praktyki prowadzimy
w trybie ciągłym – zgłoś się przez formularz dostępny na stronie
www.emitel.pl/o-nas/kariera/praktyki-i-staze/.

Emitel S.A.
ul. F.Klimczaka 1
02-797 Warszawa
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www.emitel.pl
www.twitter.com/emitel_pl
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FRESENIUS
KABI
POLSKA

BEZWZGLĘDNIE
POTRZEBNI
CHOREMU
PA C J E N T O W I

W TROSCE O ŻYCIE

Co produkujemy w Kutnie?
Od 2000 roku wytwarzamy płyny infuzyjne i leki w nowoczesnych opakowaniach polietylenowych i polipropylenowych. Od
początku istnienia zakładu ponad czterokrotnie wzrosła produkcja i sprzedaż. Zrealizowaliśmy wiele dużych inwestycji, które
zmodernizowały i unowocześniły zakład oraz umożliwiły dwukrotne zwiększenie zatrudnienia.

Dlaczego istniejemy na rynku?
Naszym celem i misją jest ratowanie i poprawa jakości życia ciężko i przewlekle chorych pacjentów
w domach oraz szpitalach. Realizujemy to dzięki innowacyjnym lekom najnowszej generacji. Zgodnie z
naszą filozofią w trosce o życie, dokładamy wszelkich
starań, aby udostępniać niezbędne leki i technologie
osobom sprawującym opiekę nad pacjentami oraz
poszukiwać jak najlepszych rozwiązań wobec wyzwań, którym te osoby muszą sprostać.

Obecnie - będąc częścią Łódzkiej Specjalnej strefy ekonomicznej - realizujemy kolejne interesujące projekty inwestycyjne na
kwotę ponad 100 milionów złotych.
Wieloetapowa produkcja wymaga
współpracy ludzi o różnych kwalifikacjach i umiejętnościach. W naszej
firmie może odnaleźć się każdy, kto
poszukuje dla siebie „dobrej pracy”.
Pracy w której zarabiając dla siebie
możemy pomagać innym.

Firma dostarczając odpowiednie produkty do ciężko
chorych pacjentów wymagających leczenia żywieniowego, poprawia ich jakość życia oraz skraca czas
pobytu w szpitalu. Dzięki wsparciu Fresenius Kabi
Polska w siedmiu polskich szpitalach powstały pracownie żywienia klinicznego dla pacjentów leczonych
w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

TECHNOLOGIA
WSPIERAJĄCA
CZŁOWIEKA

Naszym sekretem jest zespół!
Jesteśmy dumni z tego, że nasi pracownicy pracują z nami
przez długie lata, niejednokrotnie od początku istnienia zakładu. To właśnie dzięki współpracy dobranego, zgranego zespołu
rozwinęliśmy technologię i odnieśliśmy sukces rynkowy. Nasze
kroplówki są podawane pacjentom w co drugim szpitalu w Polsce, jak i w większości krajów Europy.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi, który zatrudnia ponad 33 000 pracowników na całym świecie. Zajmujemy pozycję lidera w
terapii płynowej i żywieniu klinicznym w Europie oraz
w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i Azji. W Polsce
siedziba firmy znajduje się w Warszawie. W Kutnie
posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny.

Jaka jest nasza recepta na sukces? Pracownik jest dla nas
najważniejszy, dlatego stawiamy na atmosferę. Każde zadanie
realizujemy w oparciu o wartości: zaangażowanie, współpraca,
zaufanie, odpowiedzialność i rozwój.
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Czy warto do nas
dołączyć?
Sprawdź!
Zapraszamy do płatnego programu stażowego, w czasie którego otrzymasz do realizacji projekt i będziesz mieć okazję poznać proces produkcji naszych płynów.
Czekamy też na kontakt ze strony osób poszukujących pracy!
Obserwuj nasz profil na:
https://pracodawcy.pracuj.pl/fresenius-kabi-polska-sp-z-o-o,16644
lub prześlij swoje CV na adres
katarzyna.kubiak@fresenius-kabi.com.
Dowiedz się więcej o naszej firmie na:
https://www.fresenius-kabi.com/pl/
Fresenius Kabi Wytwórnia Płynów Infuzyjnych to:
- 20 lat doświadczenia
- technologia zastosowana w celu ratowania życia i zdrowia człowieka
- ciągły rozwój w atmosferze współpracy i zrozumienia

Co możemy zaoferować?
Jesteśmy największą firmą farmaceutyczną w Polsce
produkującą płyny infuzyjne na masową skalę. Poznanie technologii produkcji, stosowanych przez nas
narzędzi doskonalenia procesów oraz czerpanie z doświadczenia naszych pracowników w Polsce i za granicą jest unikatową możliwością rozwoju zawodowego.
Oprócz tego stawiamy na dobrą atmosferę pracy,
wzajemne wspieranie się pracowników oraz oferujemy interesujący pakiet szkoleń i benefitów. W naszej
firmie rozumiemy, że ważna jest nie tylko samorealizacja w pracy, ale też czas prywatny i równowaga
między nimi!
Kogo szukamy?
W trakcie dalszego rozwoju zakładu będziemy poszukiwać przede wszystkim osób z wykształceniem o profilu
technicznym, nie tylko inżynierów i automatyków, ale
też wykwalifikowanych techników i mechaników.
Poszukujemy również osób do Kontroli Jakości jak i do
działu Zarządzania Produkcją.
W firmie Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. od kilku lat
prowadzimy również program praktyk letnich, w trakcie
których studenci mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszego zakładu.
39

40

41

career.
career.
Biuro
Services

Biuro

Services

Fabryka

Fabryka

ponad 100 000 osób
na Ziemi to

ponad 100 000 osób
Fabryka gum do żucia i cukierków
na Ziemi to

Biuro Mars Polska
Mars Global Services

Mars Global Services

2x

Biuro Mars Polska

Fabryka gum do żucia i cukierków
Mars Global Services

SOCHACZEW/JANASZÓWEK
Mars Global Services
Fabryka czekolady &
Fabryka petcare
2x

pięć różnorodnych

pięć różnorodnych
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SOCHACZEW/JANASZÓWEK
Fabryka czekolady &
Biuro & Fabryka Royal
Canin petcare
Fabryka

Biuro & Fabryka Royal Canin

builder.
Lokalizacja:
Lokalizacja:Sochaczew,
Sochaczew,Poznań,
Poznań,Niepołomice
Niepołomice

Lokalizacja: Sochaczew
Sochaczew
Lokalizacja:

MARS
MARSTECHNICAL
TECHNICAL EXPERIENCE
EXPERIENCE

MARS LEADERSHIP
LEADERSHIPPROGRAM
PROGRAM
MARS
W obszarze
obszarze Produkcji
Produkcji

6-ciomiesięczne
miesięcznepłatne
płatnestaże,
staże,start
start w
w lipcu
lipcu
6-cio

3-letni,
3-letni, prestiżowy
prestiżowyprogram
programrozwoju
rozwojuprzyszłych
przyszłych
menedżerów
menedżerówdziałów
działówtechnicznych
technicznych

PODEJMIJWYZWANIE:
WYZWANIE:
PODEJMIJ
zrealizujsamodzielny
samodzielnyprojekt
projektzzobszaru
obszaruinżynieringu,
inżynieringu,
zrealizuj
zarządzaniaprodukcją,
produkcją,łańcucha
łańcuchadostaw
dostawlub
lubR&D;
R&D;
zarządzania
zdobądźpraktyczną
praktycznąwiedzę
wiedzęi przekonaj
i przekonajsię,
się,jak
jakfunkcjonuje
funkcjonuje
zdobądź
prężniedziałająca
działającafabryka;
fabryka;
prężnie

NADAJ
NADAJ TEMPA
TEMPASWOJEJ
SWOJEJKARIERZE:
KARIERZE:
zrealizuj
zrealizuj trzy
trzy12-miesięczne
12-miesięczneprojekty
projektywwróżnych
różnychobszarach
obszarach
produkcyjnych
produkcyjnych––sprawdź,
sprawdź,wwczym
czymjesteś
jesteśnajlepszy;
najlepszy;
rozwijaj
rozwijaj swoje
swojezdolności
zdolnościtechniczne,
techniczne,przywódcze
przywódcze
ii perspektywę
perspektywębiznesową;
biznesową;
poczuj,
poczuj, że
że masz
maszrealny
realnywpływ
wpływna
narozwój
rozwójprocesów
procesów
produkcyjnych
i
innowacji
technologicznych;
produkcyjnych i innowacji technologicznych;

wykorzystajswój
swójpotencjał
potencjałi wpłyń
i wpłyńna
nadoskonalenie
doskonalenie
wykorzystaj
standardówoperacyjnych;
operacyjnych;
standardów
cieszsięsięwynagrodzeniem
wynagrodzeniemok.
ok.5000
5000złzłbrutto
brutto––Sochaczew
Sochaczew //
ciesz
ok.
3500
zł
brutto
–
Poznań
i
Niepołomice,
umową
pracę na
na
ok. 3500 zł brutto – Poznań i Niepołomice, umową oo pracę
czas
trwania
stażu
i
pakietem
benefitów;
czas trwania stażu i pakietem benefitów;
Aplikuj,
jeślijesteś
jesteśstudentem
studentemIII-V
III-Vroku
rokukierunków
kierunków technicznych
technicznych
Aplikuj, jeśli
lub
świeżo
upieczonym
absolwentem.
lub świeżo upieczonym absolwentem.

ciesz
ciesz się
się atrakcyjnym
atrakcyjnymwynagrodzeniem,
wynagrodzeniem,umową
umowąo opracę
pracęnana
czas
nieokreślony
i
pakietem
benefitów;
czas nieokreślony i pakietem benefitów;
Aplikuj, jeśli jesteś studentem kierunków technicznych IV-V roku
Aplikuj, jeśli jesteś studentem kierunków technicznych IV-V roku
lub absolwentem do 2 lat po ukończeniu studiów inżynieryjnych.
lub absolwentem do 2 lat po ukończeniu studiów inżynieryjnych.

Lokalizacja: Sochaczew, Poznań
Lokalizacja: Sochaczew, Poznań

Znajdź
Znajdź nas
nasna
naFACEBOOKU!
FACEBOOKU!
Obserwuj
nas
na
INSTAGRAMIE!
Obserwuj nas na INSTAGRAMIE!

MARSENGINEERING
ENGINEERING
MARS
LEADERSHIPEXPERIENCE
EXPERIENCE
LEADERSHIP
3-letni, europejski program rozwoju przyszłych

/Mars
/Mars

3-letni, europejski program rozwoju przyszłych
liderów w obszarze inżynieryjnym
liderów w obszarze inżynieryjnym

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ:
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ:
podejmij wyzwanie i dołącz do międzynarodowego grona
podejmij
wyzwanie
i dołącz
do międzynarodowego grona
ekspertów
w obszarze
produkcji;
ekspertów w obszarze produkcji;
czekają na Ciebie trzy 12-miesięczne, inżynieryjne projekty,
czekają
Ciebie trzy
12-miesięczne,
w tymna
minimalnie
jeden
za granicą; inżynieryjne projekty,
w tym minimalnie jeden za granicą;
zmierz się z różnorodnymi wyzwaniami w największych
zmierz
się znaszej
różnorodnymi
wyzwaniami w największych
fabrykach
firmy w Europie;
fabrykach
naszej
firmy
w
Europie;
ciesz się konkurencyjnym wynagrodzeniem, umową o pracę na

internship
internship

@ludziezmarsa
@ludziezmarsa

leadership
leadership

engineering
engineering

ZRÓB
ZRÓB PIERWSZY
PIERWSZYKROK,
KROK,
BY ZOSTAĆ Z NAMI
BY ZOSTAĆ Z NAMI
NA DŁUŻEJ!
NA DŁUŻEJ!

ciesz
konkurencyjnym
wynagrodzeniem,
umową o pracę na
czassię
nieokreślony
i pakietem
benefitów;
czas nieokreślony i pakietem benefitów;
Aplikuj, jeśli jesteś studentem kierunków technicznych IV-V roku
Aplikuj,
jeśli jesteś do
studentem
kierunkówstudiów
technicznych
IV-V roku
lub absolwentem
2 lat po ukończeniu
inżynieryjnych.
lub absolwentem do 2 lat po ukończeniu studiów inżynieryjnych.

Na Twoją aplikację czekamy do 7 kwietnia na: marskariera.pl
Na Twoją aplikację czekamy do 7 kwietnia na: marskariera.pl
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EKSPERCKA
ORGANIZAC JA
TECHNICZNA

Dołączenie do grona pracowników, praktykantów i stażystów w UDT to możliwość współpracy z wysokiej klasy ekspertami i specjalistami technicznymi oraz kontakt z najnowocześniejszą technologią i techniką wdrażaną w przemyśle.
W komórkach organizacyjnych i oddziałach terenowych UDT zatrudniamy absolwentów takich kierunków jak: mechanika, automatyka, robotyka, elektryka, energetyka, elektrotechnika, mechatronika i pokrewne.
Oferujemy
Płatne Programy stażowe (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę)
Bezpłatne praktyki studenckie i absolwenckie

1100

WYSOKO
WYSPECJALIZOWANYCH
INŻYNIERÓW

www.udt.gov.pl

500

EKSPERTÓW
JEDNOSTKI
NOTYFIKOWANEJ

300

RZECZOZNAWCÓW
I EKSPERTÓW
WYKONUJĄCYCH
BADANIA
I EKSPERTYZY
TECHNICZNE

@UrzadDozoruTech
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200

450

SZKOLENIOWCÓW

AUDITORÓW

Urząd Dozoru Technicznego

TYPY PLIKÓW I UPRAWNIENIA
W LINUKSIE
Typ pliku i uprawnienia są zdefiniowane w pierwszych dziesięciu znakach sekcji przyjmującej postać np. -rw-r--r--. Wygląda to strasznie, ale w rzeczywistości
bardzo łatwo rozszyfrować takie wyrażenie: pierwszy znak określa typ pliku, a w
następnych dziewięciu są zakodowane jego uprawnienia.

Typy plików

Niemal wszystkie elementy systemu plików w Linuksie możemy ogólnie nazwać
plikami. Pierwszy symbol w każdym wierszu listy dokładnie określa nam rodzaj
tego pliku. Myślnik (-) informuje nas o standardowym typie pliku zawierającym
dane lub tekst albo będącym plikiem wykonywalnym. Litera d oznacza katalog,
czyli plik przechowujący we wnętrzu inne pliki. Znak l wskazuje na łącze symboliczne. Dzięki łączom symbolicznym możemy uwidaczniać pliki i katalogi w
wielu obszarach systemu plików. Pełnią one taką funkcję jak skróty w systemie
Windows. Tabela 4.2 zawiera listę wszystkich rodzajów plików.
Tabela 4.2. Typy plików
Typ

Opis

d
l
c
b
s
p

Plik
Katalog
Łącze
Urządzenie znakowe
Urządzenie blokowe
Gniazdo
Nazwany potok

Pokrótce omówimy wymienione typy
plików. Zazwyczaj nie używamy większości z nich, ale w dalszej części książki
okazjonalnie będziemy z nich korzystać.
Pliki b i c są powiązane z różnymi rodzajami urządzeń wejścia/wyjścia (jeżeli zajrzysz do katalogu /dev, ujrzysz tego typu
pliki urządzeń). Służą one do komunikacji
systemu operacyjnego z określonymi
fizycznymi podzespołami; na przykład
wiele dystrybucji zawiera podkatalog /
dev/usb reprezentujący urządzenie USB
podłączone do komputera.

Z kolei gniazda i nazwane potoki to pliki umożliwiające nawiązywanie różnych rodzajów międzyprocesowej komunikacji. Dzięki nim procesy mogą komunikować
się między sobą. W kolejnych rozdziałach będziemy korzystać z funkcjonalności
gniazd i nazwanych potoków.

•

Uprawnienia odczytu pozwalają na przeglądanie, ale nie modyfikowanie pliku. Jeżeli są ustawione dla katalogu, jesteśmy w stanie odczytywać nazwy zawartych w nim plików, ale inne informacje na ich temat, takie jak wyznaczone
uprawnienia i rozmiar, są ukryte. Z kolei uprawnienia zapisu umożliwiają edytowanie plików. W katalogu oznaczonym uprawnieniem zapisu możemy tworzyć, usuwać i zmieniać nazwy plików. Dzięki uprawnieniu wykonywalności
mamy możliwość uruchamiania plików; np. wszystkie pliki binarne (przypominają one pliki wykonywalne systemu Windows) i polecenia muszą być oznaczone uprawnieniem wykonywalności. W przypadku katalogów uprawnienie
to zezwala na przemieszczanie się do tego folderu i jego podkatalogów, na
przykład za pomocą komendy cd. Zatem dzięki kombinacji uprawnień odczytu
i wykonywalności wyznaczonych dla katalogu możesz poruszać się po nim i
przeglądać szczegóły zawartych w nim plików.
Każdy plik na komputerze jest zdefiniowany jedną z trzech klas uprawnień:
• User (użytkownik),
• Group (grupa),
• Other (inne; wszelkie pozostałe).
Każda z tych klas reprezentuje różne kategorie dostępu do pliku. Klasa User
opisuje uprawnienia użytkownika — właściciela pliku. W opisie pliku są to
znaki na pozycjach 2 – 4. Z kolei klasa Group definiuje uprawnienia grupy, do
której przynależy dany plik. Jak łatwo przewidzieć, jest dla niej wyznaczony
ciąg kolejnych trzech znaków w opisie pliku.

•

Uprawnienia

Dziewięć następnych znaków w opisie pliku/katalogu definiuje wyznaczone dlań
uprawnienia dostępu. W Linuksie uprawienia służą do określania dostępu grupy lub
użytkownika do danego pliku. Kontrola uprawnień i dostępu do plików oraz aplikacji
stanowi podstawę zabezpieczeń w dystrybucjach Linuksa i w dalszej części książki
będziemy często korzystać z koncepcji uprawnień. Z tego powodu bardzo istotne
jest zrozumienie mechanizmu ich działania oraz sposobów ich modyfikacji.

Wyróżniamy trzy podstawowe typy uprawnień:
• odczyt — reprezentowany przez literę r (ang. read),
• zapis — symbolizowany literą w (ang. write),
• wykonywalność — oznaczoną literą x (ang. execute).
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Uwaga Istnieją dwa dodatkowe rodzaje uprawnień: uprawnienia
„lepkości” (ang. sticky permission) oraz setuid/setgid, symbolizowane literami, odpowiednio: t i s. Wyjaśnimy ich przeznaczenie w ramce
„Uprawnienia »lepkości«, setuid i setgid”.

Uwaga W Linuksie grupy stanowią zbiory użytkowników. Dzięki grupom podobni użytkownicy zostają zgromadzeni w jednym miejscu w
celu udostępniania aplikacji i usług; na przykład członkowie grupy Księgowość mogą mieć dostęp do aplikacji Płatności .

Z kolei klasa Other definiuje uprawnienia wszystkich pozostałych grup i użytkowników wobec danego pliku. Są one umieszczone w opisie pliku na ostatnich pozycjach. Całość opisu uprawnień została zobrazowana na rysunku 4.8.

•

Uwaga Myślnik w dowolnej pozycji oznacza, że dane uprawnienie nie
zostało zdefiniowane.

Fragment pochodzi z książki:
Linux. Profesjonalne administrowanie systemem. Wydanie II, Autorzy: Dennis Matotek, James Turnbull, Peter
Lieverdink, wyd. Helion,

W listingu 4.11 widzimy plik, którego uprawnienia przeanalizujemy nieco dokładniej, a następnie nauczymy się je edytować.
Listing 4.11. Uprawnienia
-rw-r--r--

1 root

root 0

2016-07-15

20:47

mójplik

-rw-rw-rw- 1 root root 0 2016-07-15 20:47 mójplik

Rysunek 4.8. Analiza uprawnień pliku
Widzimy w listingu 4.11, że mamy do czynienia z plikiem — informuje nas o
tym symbol myślnika (-) umieszczony na początku opisu pliku. Właścicielami
tego pliku są konto root i grupa root. Pierwszymi trzema uprawnieniami są rw-,
co oznacza, że użytkownik root może odczytywać i modyfikować plik, ale flaga
uprawnień wykonywalności nie jest ustawiona, a w konsekwencji plik nie może
być uruchamiany przez tego użytkownika. Następne trzy uprawnienia, r--, mówią
nam, że każdy użytkownik należący do grupy root może odczytywać ten plik, ale
nic poza tym. W końcu ostatnimi trzema uprawnieniami są również r-- i w ten sposób dowiadujemy się, co mogą robić członkowie klasy Other. W tym przypadku
nie mają oni możliwości edytowania ani uruchamiania pliku.
Wiemy już, jak wyglądają uprawnienia, ale w jaki sposób możemy je modyfikować? Dokonujemy tego za pomocą polecenia chmod (zmiana atrybutów pliku).
Jedynie właściciel pliku lub konto root może zmieniać uprawnienia. Dlatego wyłącznie użytkownik root jest w stanie edytować uprawnienia pliku zaprezentowanego w listingu 4.11.

Wraz z poleceniem chmod możesz również użyć skrótu a oznaczającego
wykonanie danej akcji wobec wszystkich klas; na przykład wyrażenie a+r
rozumiemy jako dodanie uprawnień odczytu do wszystkich klas: User,
Group i Other. Istnieje także możliwość powielenia uprawnień
jednej klasy na inną za pomocą symbolu =:
# chmod u=g mójplik

W powyższej komendzie skopiowaliśmy uprawnienia klasy użytkownika na
klasę grupy. Równie łatwo wyznaczyć uprawnienia dla wielu plików jednocześnie poprzez wypisywanie ich nazw rozdzielonych spacjami.
# chmod u+r plik1 plik2 plik3

Podobnie jak jest w przypadku polecenia ls, możesz również odwoływać się
do plików umieszczonych w innych lokacjach:
# chmod u+x /usr/local/bin/foobar

Składnia komendy chmod nie jest skomplikowana. W listingu 4.12 zmieniamy
niektóre uprawnienia.

W powyższym przykładzie dodajemy uprawnienie wykonywalności do klasy
User dla pliku foobar umieszczonego w katalogu /usr/local/
bin. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykorzystać symbol
gwiazdki (*) do zaznaczenia wszystkich plików oraz dodać przełącznik -R,
aby objąć działaniem również podkatalogi:

Listing 4.12. Edycja uprawnień

# chmod -R u+x /usr/local/bin/*

# chmod u+x mójplik
# chmod u-x,og+w mójplik
# chmod 654 mójplik

Trzykrotnie zmieniliśmy uprawnienia pliku mójplik w listingu 4.12. Modyfikujemy
je poprzez określenie klasy uprawnień, działania, samego uprawnienia, a następnie zdefiniowanie docelowego pliku. W pierwszym przykładzie widzimy wyrażenie u+x. Oznacza to dodanie uprawnień wykonywalności dla klasy User.

•

W klasie User zostało dodane uprawnienie x. Jak to osiągnęliśmy za pomocą polecenia chmod?Litera u w komendzie modyfikacji symbolizuje klasę
User. Każda klasa uprawnień podczas korzystania z polecenia chmod przyjmuje jednoliterową postać:
• u — użytkownik,
• g — grupa,
• o — inni lub ktokolwiek,
• a — wszyscy.
Po wyznaczeniu klasy uprawnienia definiujemy podejmowane działanie.
W pierwszym wierszu listingu 4.12 znak + oznacza dodawanie uprawnienia.
Z kolei symbol – służy do usuwania uprawnień, a = — do wyznaczania bezwzględnej wartości uprawnienia dla danej klasy. Widzimy na końcu, że definiujemy uprawnienie dla danego działania, w naszym przykładzie jest to x.
Możesz w jednym poleceniu wprowadzić jednocześnie zmiany wielu uprawnień, co widać w drugim wierszu listingu 4.12. Wprowadziliśmy modyfikację
u-x, go+w: usunęliśmy z klasy User uprawnienie x (wykonywalność), a jednocześnie dodaliśmy uprawnienie w (zapis) do klas Group
i Other. Jak widać, każdą zmianę uprawnień rozdzielamy przecinkiem
i mamy możliwość nakładania modyfikacji na wiele klas uprawnień naraz
(jesteśmy również w stanie wypisywać wiele uprawnień, np. poprzez zapis
u+rw dodajemy uprawnienia odczytu i zapisu do klasy User).
Z tego powodu po przekształceniach zaprezentowanych w drugim wierszu
listingu 4.12 uzyskalibyśmy następujące atrybuty:

Uwaga Uprawnienie wykonywalności przeważnie przydzielane jest wyłącznie plikom uruchamialnym, takim jak skrypty czy pliki binarne (aplikacje/
programy), a także katalogom. W przypadku folderów uprawnienie x oznacza mozliwość poruszania się po tym katalogu — czyli możesz sprawdzić
jego zawartość bez możliwości przechodzenia do podkatalogów.
Po zaktualizowaniu uprawnień będą one wyglądały następująco:
-rwxr--r-- 1 root root 0 2016-07-15 20:47 mójplik
Podziel się notatkami ze studiów i wygraj książki Helionu o wartości 300 zł!
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Polecenie widoczne w powyższym wierszu oznacza dodanie uprawnienia wykonywalności do klasy User we wszystkich plikach umieszczonych w katalogu /usr/local/bin.
Ostatni wiersz w listingu 4.12 wygląda nieco inaczej. Zamiast klas
i uprawnień widzimy liczbę 654. Jest to wartość spisana w notacji
ósemkowej. Każda cyfra symbolizuje jedną klasę, kolejno: User,
Group i Other. Ponadto każda cyfra stanowi sumę uprawnień
przydzielonych dla danej klasy. W tabeli 4.3 umieściliśmy wartości numeryczne poszczególnych typów uprawnień.
Tabela 4.3. Typy uprawnień w systemie ósemkowym
Wartość
poszczególnych typów uprawnień
Uprawnienie Wartość Opis
jest sumowana, dzięki
czemu uzyskujemy liczr
4
Odczyt
bę w zakresie od 1 do 7
w
2		
Zapis
dla każdej klasy. Zatem
x
1		
Wykonanie
liczba 654 z listingu 4.12
definiuje nam następujące
atrybuty pliku:
Szczegóły znajdziesz na strefainzyniera.pl

Uprawnienia „lepkości”, setuid i setgid

-rw-r-xr-- 1 root root 0 2016-08-14 22:37 mójplik

Pierwsza cyfra, 6, symbolizuje przydzielenie klasie User uprawnień odczytu (wartość 4) i zapisu (2). Analogicznie drugą cyfrę, 5, rozumiemy jako wyznaczenie
klasie Group uprawnień odczytu (4) i wykonywalność (1). Dzięki ostatniej cyfrze, 4, przydzielamy klasie Other jedynie uprawnienia odczytu (4). Stanie się
to jaśniejsze, gdy przeanalizujesz tabelę 4.4, w której wypisaliśmy listę wszystkich możliwych wartości uprawnień w notacji ósemkowej.
Tabela 4.4. Wartości ósemkowe
Wartość
ósemkowa

uprawnienia

Opis

0
1
2
3
4
5
6
7

----x
-w-wx
r-r-x
rwrwx

Brak
Wykonywalność
Zapis
zapis i wykonywalność
Odczyt
Odczyt i wykonywalność
Odczyt i zapis
Odczyt, zapis i wykonywalność

Tabela 4.5. Uprawnienia w notacji ósemkowej
uprawnienia

600 		
644		
664 		
666 		
755 		
777 		

rw------rw-r--r-rw-rw-r-rw-rw-rwrwxr-xr-x
rwxrwxrwx

•

Uprawnienia setuid i setgid mają symbol s lub S w opisie atrybutów
pliku. Przykładowo uprawnienia polecenia passwd wyglądają następująco:
-rwsr-xr-x 1 root root 25708 2016-09-25 17:32
/usr/bin/passwd

Widzimy literę s na pozycji uprawnienia wykonywalności dla klasy User, co
oznacza, że polecenie passwd ma wyznaczone uprawnienie setuid. Spójrz
teraz na atrybuty przykładowego katalogu:

Uwaga
Polecenie
chmod zawiera dodatkową składnię umożliwiającą dokładniejsze modyfikowanie uprawnień
— więcej informacji uzyskasz po wpisaniu komendy man chmod.

-rwSrwSr-- 1 jkowalski jkowalski 0 Cze 5 09:55 katalog

Aby w pełni pojąć koncepcję uprawnień w Linuksie, musimy poznać
jeszcze jedno polecenie — umask. Wyznacza ono domyślny zestaw uprawnień przydzielanych podczas tworzenia pliku. Domyślnie,
bez zdefiniowanej wartości umask, tworzone pliki mają przydzielane uprawnienia 0666 (uprawnienia odczytu i zapisu dla wszystkich klas),
z kolei dla katalogów wartość uprawnień wynosi 0777 (odczyt, zapis
i wykonywalność dla wszystkich klas). Możemy zmodyfikować te domyślne uprawnienia właśnie za pomocą komendy umask. Spójrzmy na następujący przykład:
# umask 0022

Zdefiniowaliśmy tu wartość 0022 parametru umask. Wygląda ona znajomo, prawda? Tak, również tutaj mamy do czynienia z notacją ósemkową; w tym jednak przypadku definiuje ona nieprzydzielone uprawnienia. Zatem od domyślnej wartości
uprawnień pliku (0666) odejmujemy 0022 i otrzymujemy w ten sposób uprawnienia
0644. Po wyznaczeniu parametru umask 0022 nowo utworzony plik miałby następujące uprawnienia: odczyt i zapis dla właściciela pliku, a także odczyt dla grupy
i pozostałych. Wynika z tego, że nowy katalog (o domyślnych uprawnieniach 0777)
otrzymałby teraz uprawnienia 0755. Inną często spotykaną wartością parametru
umask jest 0002, dzięki czemu nowe pliki dostawałyby uprawnienia 0664, a katalogi — 0775. W ten sposób również grupa uzyskuje możliwość zapisu; wspomniana wartość umask jest często stosowana wobec współdzielonych katalogów lub
udziałów plików. W przypadku większości komputerów wartość parametru umask
jest automatycznie definiowana podczas konfigurowania powłoki. W przypadku
powłok Bash globalny parametr umask zazwyczaj jest przechowywany w katalogu
/etc/bashrc, ale możesz go pominąć, stosując polecenie umask lub moduł
pam_umask (więcej informacji na temat modułu PAM znajdziesz w rozdziale 5.).

•

Uprawnienia setuid i setgid umożliwiają użytkownikowi uruchomienie
komendy tak, jakby był on włażcicielem grupy mającej dostęp do tego
polecenia lub do niej należał. Do czego takie uprawnienia mogą być potrzebne? W ten sposób użytkownik może wykonywać pewne operacje,
do których standardowo nie miałby dostępu, ewentualnie jest w stanie
współdzielić zasoby, np. pliki na serwerze plików z grupą mającą taki
sam identyfikator.
Dobry przykład stanowi polecenie passwd. Służy ono do zmiany hasła użytkownika. Aby tego dokonać, omawiana komenda musi nadpisać plik hasła
cechujący się ograniczonym dostępem. Po dodaniu uprawnienia setuid
uzytkownik może użyć polecenia passwd niczym użytkownik root — a zatem zmienić swoje hasło.

Tabela 4.5 zawiera najczęściej spotykane wartości ósemkowe oraz symbolizowane przez nie uprawnienia.
Wartości
ósemkowe

Do pełnego zrozumienia uprawnień musimy przeanalizować jeszcze dwa ich
rodzaje: uprawnienia „lepkości” (ang. sticky permissions) oraz setuid (dla
użytkownika) i setgid (dla grupy).

Uwaga Polecenie umask zawiera również alternatywną składnię.
Omówiliżmy jedynie najprostszy sposób jego użycia. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie instrukcji dla komendy umask.

Widzimy w powyższym przykładzie, że zostały wyznaczone uprawnienia
setuid i setgid dla folderu katalog , tym razem jednak uzyliśmy
dużej litery S. Oznacza to, że dany katalog nie ma uprawnienia wykonywalności powiązanego z określonym użytkownikiem lub grupą. Innymi słowy,
uprawnienia tego katalogu (dla pliku wyglądałyby tak samo) możemy zapisać następująco: u+rws, g+rws, o+r.
W większości dystrybucji uprawnienia setuid/setgid są uzywane
dość oszczędnie. Wynika to z faktu, że zazwyczaj nie chcemy, aby użytkownik miał dostęp do aplikacji jako inny użytkownik lub żeby miał dodane
okreżlone uprawnienia (możemy to również osiągnąć za pomocą poleceń
su i sudo, którymi zajmiemy się w rozdziale 6.). Uprawnienia te, gdy są
rozdawane nieodpowiedzialnie, mogą być nadużywane i stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa. W niniejszej książce z uprawnień setuid/setgid korzystają co
najwyżej dwie aplikacje.
Uprawnienia „lepkości” trochę się różnią od pozostałych typów i stosujemy je
wyłącznie wobec katalogów (są bezużyteczne w przypadku plików). Po wprowadzeniu bitu „lepkości” wszelkie podkatalogi i pliki mieszczące się w danym
folderze mogą być usuwane jedynie przez właściciela tych plików lub tego
katalogu oraz konto root; wszelkie inne uprawnienia nałożone na ten katalog
są wtedy ignorowane. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia katalogów publicznych, w których każdy użytkownik może tworzyć pliki, ale usuwać jedynie
własne dane. Uprawnienia „lepkości” w danym katalogu rozpoznajemy po
znaczniku t umieszczonym na pozycji wykonywalności dla klasy Other. Klasycznym przykładem „lepkiego” katalogu jest folder /tmp:
drwxrwxrwt 4 root root 4096 2016-08-15 03:10 tmp

W notacji ósemkowej uprawnienia setuid/setgid/„lepkosci” są symbolizowane w postaci dodatkowej cyfry wstawianej na początku notacji, np.
6755. Podobnie jak jest w przypadku pozostałych rodzajów uprawnień, te
specjalne typy również posiadają zakodowane wartości: 4 dla uprawnienia
setuid, 2 dla setgid, a 1 dla bitu „lepkości”. Zatem notacja ósemkowa dla
katalogu zaopatrzonego w bit „lepkosci” będzie prezentować się następująco: 1755.
Jeżeli nie wyznaczamy specjalnych uprawnień, wstawiamy na początku wartość 0, np.:
# chmod 0644 /etc/grub.conf
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