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WAMECH P.A. WĄSIK SP. J.  
ul. Torowa 3, 30-435 Kraków 

 

BRANŻA  INTRALOGISTYCZNA 

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
W zależności od wymagań poszczególnych stanowisk. 
 

Studenci i studentki kierunków: Automatyka i robotyka; Elektrotechnika; Inżynieria materiałowa; Inżynieria produkcji; 

Inżynieria środków transportu; Inżynieria wzornictwa przemysłowego; Mechanika i budowa maszyn; Transport. 

 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
Podczas targów firma będzie rekrutować na stanowiska: Doradca ds. technicznych / Przedstawiciel handlowy; Tech-

nolog; Konstruktor; Kontroler Jakości VT 

 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 
Rekrutacja realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Oferty pracy publikujemy na stronie internetowej.  

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
CV w języku polskim 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
WAMECH jest firmą rodzinną, założoną w 1989 roku, prowadzoną w drugim pokoleniu przez syna założyciela. Aktual-

nie zatrudnione w firmie jest ok. 100 osób. Firma WAMECH działa w branży intralogistycznej dostarczając produkty 

służące do przewozu komponentów i wyrobów gotowych na terenie zakładów produkcyjnych. Firma jest laureatem 

wielu nagród za innowacyjność i jakość produktów. Obecnie w ofercie firmy znajdują się zarówno opatentowane roz-

wiązania standardowe, jak i dedykowane konstrukcje, które dostarczane są do Klientów na całym Świecie. Zdecydowa-

ną większość odbiorców stanowi branża automotive – nasze produkty dostarczamy m.in. do: Daimler (Mercedes-Benz), 

GKN, VALEO, MAN, Hutchinson, LEAR oraz wielu innych. 

Poznaj nasze produkty i zobacz przykładowe wdrożenia! 

- system E-Liner  

- systemy C, V- Liner  

- proces produkcyjny i wdrożenie systemów V-Liner i E-liner w GKN 

- wdrożenie systemu E-liner w MAN  

Firma WAMECH to prowadzone w nowoczesny sposób, innowacyjne w swojej branży przedsiębiorstwo o niespełna 30 

letniej tradycji. Dołącz do nas jeśli chcesz mieć możliwość wszechstronnego rozwoju i realny wpływ na działanie firmy - 

wspólnie tworzymy markę, która dostarcza produkty do największych zakładów produkcyjnych na całym Świecie! 
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PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-

SOWANY ZE ŚRODKÓW UE. INFORMACJA O PROJEKCIE: PIKAP.PK.EDU.PL 

https://vimeo.com/94653660
https://vimeo.com/60536377
https://vimeo.com/209363207
https://vimeo.com/145247438

