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Twój zakres obowiązków 

Godziny spędzone na wykładach, wymagające laboratoria, litry wypitej kawy, nieprzespane noce 

spędzone na powtórkach materiału, stres przedegzaminacyjny i wreszcie wysiłek włożony w 

pracę dyplomową… 

Zastanawiasz się co dalej? 

Nasze wymagania 

 Jesteś absolwentem/ką lub właśnie kończysz studia na kierunkach: Automatyka i Robotyka, 

Mechatronika, Chemia, Biotechnologia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Procesowa, 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunków pokrewnych 

 Swobodnie posługujesz się językiem angielskim 

 Interesujesz się zagadnieniami z obszaru Przemysł 4.0, IOT 

 Jesteś samodzielny/a, kreatywny/a i lubisz pracować w zespole 

 Chcesz się przekonać, jak wygląda praca w jednym z najszybciej rozwijających się centrów 

produkcyjnych 3M na świecie 

 Możesz się pochwalić pierwszymi doświadczeniami zawodowymi (praktyki, staże, 

zrealizowane projekty) i szukasz miejsca, które pozwoli Ci rozwinąć skrzydła 

To oferujemy 

 20 miesięcy, podczas których poznasz pracę różnych działów wspierających procesy 

produkcyjne w dużej firmie (zarządzanie jakością, procesem, utrzymanie ruchu, lean, 

bezpieczeństwo i ochrona środowiska) 

 Okazja do realizacji ciekawych i praktycznych projektów 

 Bogaty pakiet szkoleń, m.in.: Six Sigma, Project Management, Leadership Development 

 Wsparcie doświadczonego Mentora 

 Dostęp do najnowszych technologii 

 Umowa o pracę i stałe zatrudnienie 

 Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (ubezpieczenie na życie, multisport, opieka 

medyczna, świadczenia wakacyjne, programy emerytalne, akcje firmy na preferencyjnych 

warunkach, dofinansowane posiłki, bezpłatny transport) 

 Świetny start Twojej kariery i perspektywa dalszego rozwoju 

 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 zniżki na firmowe produkty i usługi 



 dyżury lekarza w biurze 

 program emerytalny 

 fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny 

 brak dress code’u 

 kawa / herbata 

 parking dla pracowników 

 karty przedpłacone 

 dofinansowanie wypoczynku 

 program rekomendacji pracowników 

 inicjatywy dobroczynne 
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