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BRANŻA  INŻYNIERIA / KONSTRUKCJE / BUDOWNICTWO  

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Zapraszamy do aplikowania kandydatów z tytułem / magistra/ inżyniera w następujących specjalnościach:  

Architektura; Automatyka i robotyka; BIM; Budownictwo; Elektrotechnika; Informatyka; Inżynieria chemiczna i proceso-

wa; Inżynieria czystego powietrza; Inżynieria i gospodarka wodna; Inżynieria środowiska; Technologia chemiczna; 

Transport. 

Wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego i chęci rozwoju w międzynarodowym środowisku. Oferujemy 

wsparcie w procesie wdrożenia a dla absolwentów dedykowany program szkoleń i mentoringu. 
 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
Poszukujemy i zatrudniamy zarówno inżynierów i specjalistów z doświadczeniem zawodowym, jak też tych, którzy do-

piero rozpoczynają karierę. Oferujemy wakacyjne praktyki zawodowe i staże, współprace w ramach umowy zlecenia 

w trakcie nauki oraz umowy na pełny etat po zakończeniu studiów. 

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami na: www.jacobs.com/careers. 

 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 
Aktualne oferty pracy są dostępne na stronie www.jacobs.com/careers. W czerwcu rozpoczynamy rekrutacje na płatne 

staże/praktyki. Ogloszenia publikujemy na naszej stronie internetowej i w biurze karier. Przez caly rok prowadzimy re-

krutacje do wszystkich działów, zapraszy na zakladkę kariera na naszej stronie internetowej. 
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
1. Wyszukaj interesujacą Cie ofertę pracy na stronie: www.jacobs.com/careers, przez Search Jacobs Jobs wybierz lokali-

zacje lub słowo kluczowe.  

2. Zapoznaj się z opisem stanowiska, załóż swoje indywidualne konto i załącz swoje CV. W każdej chwili możesz spraw-

dzić status swojej aplikacji. 

3. Po pomyślnym przejściu etapu wstępnej weryfikacji zgłoszeń nasz Rekruter skontaktuje się z Tobą telefonicznie, aby 

bliżej poznać Twoje doświadczenie i oczekiwania.  

4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z Managerem działu do naszego biura lub w formie online.   

5. O wynikach poinformujemy Cię w terminie do 2 tygodni od rozmowy. Potwierdzenie oferty otrzymasz telefonicznie i 

mailowo. 
 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania 

i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno 

przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką 

wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świe-

cie. W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już blisko 900 inżynierów oraz 
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900 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. 

Nasi pracownicy korzystają z wielu benefitów, takich jak m.in.: prywatna opieka medyczna w Luxmed, grupowe ubez-

pieczenie na życie, karta Multisport, zwrot kosztów studiów wyższych, kursy języka angielskiego, elastyczne godziny 

pracy, krótkie piątki, owoce i napoje w firmie, bony / bilety / zniżki, imprezy integracyjne. Nasze nowe biuro oferuje 

przyjazne warunki pracy, miejsca park  ingowe dla samochodów i rowerzystów, restauracje ze zniżkami dla pracowników.  

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy mło-

dych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, 

wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.  

Absolwenci, którzy dołącza do nas mogą wziąć udział w 2 letnim programie „Graduate Development Program”, zapisać 

się na cykl wykładów „BIM Academy” czy zyskać doświadczenie w ramach 6 mies. wyjazdu do zagranicznego oddziału 

firmy w UK, US, Dubaju czy Australii. 
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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 


