
O NAS: 
Firma Mechatronik Artur Grochowski działa na rynku nieprzerwanie od 2004 r. Naszymi
głównymi klientami są szkoły techniczne oraz uczelnie kształcące w obszarach
automatyki, robotyki, mechatroniki oraz technik wytwarzania, w tym programowania i
obsługi obrabiarek CNC.
 Zajmujemy się produkcją urządzeń wykorzystywanych w procesie nauczania. Powstają
one w oparciu o rozwiązania przemysłowe, dostosowane do rynku dydaktycznego. Nasza
oferta uzupełniona jest o produkty firm działających na rynku międzynarodowym, takich
jak SMC, Lucas Nuelle, Siemens. 
 Proponujemy rozwiązania kompleksowe – nie ogranicza współpracy z Klientem jedynie
do roli sprzedawców. W każdej dziedzinie oferta jest kompletną usługą: od projektu
poprzez konsultację, szkolenia, dostawę i serwis. Dynamiczny rozwój naszej firmy
zawdzięczamy przede wszystkim indywidualnemu traktowaniu potrzeb każdego Klienta
oraz wysokiej klasy Zespołowi Pracowników. Staramy się stale poszerzać grupę
pracowników i współpracowników.

O F E R T A
S T A Ż U

Gdzie: Warszawa, Targówek, ul. Matuszewska 20, wejście C
Forma współpracy: hybrydowa
Forma zatrudnienia: staż z opcją kontynuowania współpracy w innej formie

FIRMA MECHATRONIK ZAPRASZA NA STAŻE! 
[KONSTRUKTOR, PROJEKTANT, PROGRAMISTA,

ORGANIZACJA PRODUKCJI]
 

ZAGADNIENIA

zadania związane z projektowaniem, programowaniem, tworzeniem instrukcji
montażowych i szkoleniowych przygotowywanych przez naszą firmę stanowisk
współpracaprogramistyczna przy rozwoju naszych aplikacji na PC i urządzenia
mobilne oraz programowanie mikroprocesorów
projektowanie układów elektronicznych i mikroprocesorowych
zagadnienia z obszaru zarządzania produkcją i technik wytwarzania urządzeń
elektronicznych i mechatronicznych 

w minionych latach realizowaliśmy projekty unijne z zakresu optymalizacji
produkcji wraz z opracowaniem gry poświęconej zarządzaniu produkcją. Planujemy
uaktualnianie i modyfikowanie oraz dodawanie nowych elementów do tego
projektu. Zapraszamy zatem osoby kształcące się lub pragnące poszerzyć wiedzę z
zakresu Lean Manufacturing. Informacje o tym projekcie znaleźć można m.in. na
blogu: https://mechatronik.pl/japonskie-zapasy-w-edukacji/

Oferujemy szeroką gamę ciekawych zagadnień, do wyboru ze względu na umiejętności i
zainteresowań studenta:

https://mechatronik.pl/japonskie-zapasy-w-edukacji/


WYMAGANIA
najchętniej nawiążemy współpracę ze studentami kierunków: mechatronicznych,
automatycznych, robotycznych, elektroniki, zarządzania produkcją, mechaniki i
budowy maszyn, wydziałów SMIR i MEL PW. 
samodzielność i dobra organizacja pracy,
znajomość podstaw budowy maszyn,
otwartość na naukę nowych umiejętności.

Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz na stronie internetowej: mechatronik.pl
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych
na adres: agata.dabrowska@mechatronik.pl
Klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KONTAKT
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CO OFERUJEMY
możliwość zatrudnienia po okresie stażu,
zadania zapewniające rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji
elastyczne godziny pracy

FORMA WSPÓŁPRACY
możliwość zatrudnienia po okresie stażu,
zadania zapewniające rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji
elastyczne godziny pracy

https://mechatronik.pl/oferty-pracy-mechatronik/

