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Kim jesteśmy? 

Jesteśmy Ekspertami Rynku, którzy od prawie 30 lat działają w sektorze układów 
chłodzenia (pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów specjalnych). Równocześnie 
tworzymy firmę, w której cenimy każdego pracownika. 

Dla kogo jest nasz Program stażowy? 

Jeżeli jesteś studentem i ukończyłeś co najmniej drugi rok studiów, to nasz program 
płatnego stażu został stworzony właśnie dla Ciebie. Podczas niego zdobędziesz 
doświadczenie oraz wiedzę pod okiem doświadczonych pracowników naszej firmy.  

Nasze wymagania: 

• Student(ka) min. 3 roku studiów 
• Komunikatywność, dobra organizacja, skrupulatność i otwartość na nowe wyzwania 
• Podstawowe wiedza i umiejętności inżynierskie 
• Znajomość pakietu MS Office, w tym Excel, PowerPoint, Teams 
• Znajomość programów do projektowania CAD (NX, SolidWorks) na poziomie 

umożliwiającym wykonywanie prostych modeli 3D oraz wykonywanie dokumentacji 
2D 

• Umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków 
• Swobodne poruszanie się w sieci, umiejętność znajdywania różnych źródeł informacji 
• Kreatywność i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów 
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z anglojęzycznymi 

źródłami 
• Umiejętność pracy w zespole 

Zapewnimy Ci: 

• Wynagrodzenie stażowe 
• Udział w ciekawych projektach 
• Urozmaicony zakres zadań 
• Narzędzia niezbędne do pracy  
• Elastyczny czas pracy 
• Stałe wsparcie opiekuna stażu oraz doświadczonych pracowników 
• Kulturę organizacyjną opartą na szacunku i zaufaniu 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

• Bieżące wsparcie działu R&D w pracach związanych z realizacją projektów 
• Wykonywanie modeli 3D oraz wprowadzenie zmian w już istniejące 
• Wykonywanie dokumentacji 2D 
• Udział w procesach DFA i DFMA    
• Branie udziału w pracach prototypowni oraz składaniu prototypów 
• Wykonywanie instrukcji stanowiskowych  

Aplikuj do programu Stażu:  

Młodszy Konstruktor w dziale R&D   

http://www.bspl.pl/

