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MAN BUS SP. Z O.O.  
W STARACHOWICACH  

 

ul. 1 Maja 12, 27-200 Starachowice 

https://www.mantruckandbus.com/en/ 
 

BRANŻA  AUTOMOTIVE  

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
 Studenci ostatniego roku lub świeżo upieczeni absolwenci kierunków technicznych;  Otwartość, entuzjazm, samo-

dzielność, komunikatywność;  Dobra znajomość języka angielskiego;  Dobra obsługa MS Office;  Zdolności anali-

tyczne;  Gotowość do podjęcia nowych wyzwań.  

Studenci i studentki kierunków: Automatyka i robotyka; Elektrotechnika; Elektrotechnika i automatyka; Inżynieria 

materiałowa; Inżynieria produkcji; Inżynieria środków transportu; Mechanika i budowa maszyn; Pojazdy samochodowe; 

Systemy i urządzenia przemysłowe; Środki transportu i logistyka; Transport. 
 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
 Praktyka studencka w okresie lipiec- październik- aplikacje do lipca 

 Staż dla absolwentów- na okres 24 miesięcy 

 Praca w oparciu o umowę o pracę. 
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
 CV 

 Etapy rekrutacji: II-III etapy w zależności od stanowiska 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:  Specjalista ds. technicznego wsparcia sprzedaży autobusów;  Ko-

ordynator Odbiorów Klienta;  Koordynator Projektów;  Kontroler Jakości;  Konstruktor elektryk;  Konstruktor me-

chanik;  Inżynier elektryk;  Specjalista ds. controllingu;  Dysponent;  Pracownik Przygotowania Dokumentacji;  

Technolog;  Stażyści w różnych obszarach w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych działów. 

Korzyści dla Ciebie:  Rozwój kompetencji, szkolenia;  Możliwość realizacji projektów w branży motoryzacyjnej; 

 Umowa o pracę na 24 miesiące – dotyczy stażu;  Dofinansowanie nauki języka angielskiego;  Prywatna opieka me-

dyczna;  Wszystkie pozostałe benefity pracownicze. 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
Firma MAN Bus Sp. z o.o. w Starachowicach zatrudniająca 3500 pracowników jest wiodącym producentem autobusów 

miejskich na świecie. Aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z rozwojem produktu i rozwojem organizacji, po-

szukuje szeregu specjalistów, głównie w zakresie nauk technicznych. Realizując swoją wizję rozwoju stawia na młodych 

ludzi, którzy będą mogli wnieść do firmy nie tylko wiedzę zdobytą podczas studiów, ale także entuzjazm, otwartość 

i kreatywność. Aby praktycznie przygotować przyszłych pracowników do zadań biznesowych jak również zapoznać ich 

z kulturą organizacji, firma MAN Bus kładzie szczególny nacisk na współpracę z młodymi ludźmi już w trakcie studiów, 

w ramach specjalnie dla nich przygotowanych praktyk lub staży. 
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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 


