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Biuro Karier Politechniki Koszaliñskiej

Politechnika Koszaliñska

Biuro Karier 
Politechniki Koszaliñskiej

ul. Rejtana 11

75-507 Koszalin

tel. 94 347 89 28
bk@kariera.koszalin.pl

www.kariera.koszalin.pl 

Politechnika Koszaliñska to uczelnia XXI wieku. Oferuje nowoczesne i przyjazne warunki 
nauki, studia na – dostosowanych do potrzeb rynku pracy – 25 kierunkach 
i wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce rozwój zawodowy. Pozostaj¹c jedyn¹ uczelni¹ techniczn¹ 
na Pomorzu Œrodkowym, a maj¹c w ofercie kierunki techniczne, ekonomiczne, 
humanistyczne i artystyczne, stawia na „studia dla przemys³u”, co u³atwia absolwentowi 
zdobycie pierwszej pracy. Odbywa siê to we wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, które – 
w ró¿nych formach – uczestnicz¹ w procesie kszta³cenia studenta. Najnowszym 
rezultatem tej strategii jest Wydzia³ Przemys³u Drzewnego, który – w porozumieniu 
z firm¹ Kronospan – powsta³ w Szczecinku. Wszystko to sk³ada siê na obraz uczelni 
przysz³oœci. W rankingu „Perspektyw” – „Presti¿ pracodawców 2014” – Politechnika 
Koszaliñska zosta³a najwy¿ej oceniona przez przedsiêbiorców spoœród uczelni 
w zachodniopomorskim. Politechnika Koszaliñska dysponuje doœwiadczon¹ kadr¹ 
wyk³adowców, bogat¹ baz¹ laboratoryjn¹ i nowoczeœnie wyposa¿onymi pracowniami, 
hal¹ widowiskowo-sportow¹, platform¹ e-learningow¹, du¿¹ bibliotek¹ uczelnian¹, 
szerokim systemem stypendialnym, sieci¹ hot-spotów i aktywnym œrodowiskiem 
akademickim. Studia na Politechnice Koszaliñskiej gwarantuj¹ studentom optymalne 
     

Uczelnia stworzona z myœl¹ o waszych potrzebach
Politechnika Koszaliñska

ul. Œniadeckich 2
75-453 Koszalin

tel. 94 34-78-500

w w w.t u . ko s z a l i n . p l

G³ównym celem dzia³alnoœci Biura Karier jest wsparcie studentów i absolwentów 
Politechniki Koszaliñskiej w przygotowaniu ich do wejœcia i skutecznego funkcjonowania 
na rynku pracy. Zespó³ Biura tworz¹ doœwiadczeni specjaliœci z zakresu poradnictwa 
rozwoju kariery, którzy wespr¹ Ciê w poznaniu Twojego potencja³u oraz zaplanowaniu 
kariery zawodowej. W ramach podstawowej dzia³alnoœci zapewniamy nieodp³atnie 
naszym studentom i absolwentom:

1. Doradztwo zawodowe 
2. Coaching kariery 
3. Oferty pracy, sta¿u i praktyk 
4. Pakiet rozwoju zawodowego 
5. Spotkania z praktykami biznesu/ dni otwarte w firmach  
Pracodawco je¿eli jesteœ zainteresowany bezp³atn¹ publikacj¹ og³oszeñ dotycz¹cych pracy, 
sta¿y lub praktyk oraz budowaniem zespo³u zapraszamy do kontaktu.

przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.
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Kronospan Szczecinek Sp. z o. o.

Kronospan jest liderem w bran¿y drzewnej, wiod¹cym producentem wysokiej jakoœci
materia³ów drewnopochodnych - p³yt do produkcji mebli, p³yt budowlanych, paneli 
pod³ogowych oraz komponentów do ich produkcji. Prowadzimy produkcjê w ramach 
zrównowa¿onego rozwoju, dbaj¹c o otoczenie oraz stosuj¹c innowacyjne technologie. 
Grupa Kronospan obejmuje ponad 40 zak³adów w Europie, Azji i USA. W Polsce 
zatrudniamy 3 000 osób, zaœ w sposób poœredni tworzymy 18 000 stabilnych miejsc 
pracy. Wa¿ne s¹ dla nas zarówno potrzeby klientów, jak i naszych pracowników. 
Doceniamy pracowitych i kreatywnych. Najlepszym zapewniamy mo¿liwoœæ 
rozwoju zawodowego.

Kronospan Szczecinek 
Sp. z o.o.
ul. Waryñskiego 1
78-400 Szczecinek

tel.: 94 37 30 100

kancelaria.szczecinek@
kronospan.pl
w w w . k r o n o s p a n . p l



WAKACYJNE PRAKTYKI 
W DZIAŁACH 

Mechaniki • Automatyki • Elektryki 
Sprzedaży • Zakupów technicznych 

Kontroli należności • IT • Administracji 
Personalnym • Logistyki • Ochrony środowiska 

ZYSKAJ 
doświadczenie zawodowe • 

nowe umiejętności • 
wynagrodzenie! 

Prześlij CV! 
rekrutacja.szczecinek@kronospan.pl 
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Klaster ICT Pomorze Zachodnie u³atwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów 
biznesowych.

Jeœli szukasz:
· zleceñ B2B, ofert pracy, praktyk, 
· wspó³pracowników lub partnerów biznesowych,
· prelegentów, wyk³adowców, specjalistów,
· firm zajmuj¹cych siê produktami lub us³ugami komplementarnymi,
· konsorcjantów, partnerów do projektu,
nie zwlekaj, tylko skontaktuj siê z nami na biuro@klaster.it!  
 

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Stowarzyszenie Klaster ICT 
Pomorze Zachodnie /
 Klaster.IT

ul. Niemierzyñska 17a 
71-441 Szczecin

tel +48 91 85 22 920, 
501 685 262
biuro@klaster.it

w w w . k l a s t e r . i t

Kinguin to jeden z najwiêkszych serwisów umo¿liwiaj¹cych sprzeda¿ i kupno gier 
wideo, oprogramowania oraz przedmiotów w grach. Platforma, która ³¹czy 
sprzedawców bezpoœrednio z grup¹ docelow¹, aby zapewniæ produkty w najlepszych 
mo¿liwych cenach. Firma istnieje od 2013 roku. Od tej pory Kinguin.net zgromadzi³o 
ponad 5 milionów aktywnych klientów oraz 6 000 sprzedawców.

Kinguin

Kinguin Poland Sp. z o.o.

Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

jobs@kinguin.net

www.kinguin.net/jobs
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Firma Kabel-Technik-Polska Spó³ka z o.o., która wchodzi w sk³ad grupy 
kapita³owej PKC Group w swoich dzia³aniach, koncentruje siê na rozwi¹zaniach 
elektrycznych, w tym przede wszystkim na produkcji szaf sterowniczych 
i wi¹zek kablowych do poci¹gów, maszyn budowlanych i autobusów dla bran¿y 
transportowej oraz energetycznej.Partner dla œwiatowych firm w bran¿y 
kolejowej, samochodowej, transportowej oraz telekomunikacyjnej.

Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.

ul. P³awieñska 5
78 - 550 Czaplinek

tel. +48 94 375 53 00
fax +48 94 375 54 71

w w w . p k c g r o u p . c o m

Firma Kabel-Technik-Polska Spó³ka z o.o.

APLIKUJ!  rekrutacja_ktp@pkcgroup.com

Firma Kospel zosta³a za³o¿ona w 1990 roku. Obecnie jest jednym z najwiêkszych 

europejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników 

i wymienników c.w.u., pomp ciep³a, kolektorów s³onecznych oraz elektrycznych 

kot³ów c.o. Firma posiada 4 nowoczesne zak³ady produkcyjne, systematycznie 

zwiêksza sprzeda¿, a jej produkty znane s¹ w 57 krajach Œwiata. Tak imponuj¹cy 

sukces jest mo¿liwy dziêki postawieniu na innowacyjnoœæ, rozwój technologii 

oraz jakoœæ i najwy¿szy poziom zadowolenia Klientów.

Kospel S.A.

ul. Olchowa 1

75-136 Koszalin

tel. (094) 346 38 08
info@kospel.pl

w w w. k o s p e l . p l

Kospel

Kierownik projektu                                                   Kierownik produkcji
In¿ynier procesu/ In¿ynier produktu                  Kupiec strategiczny
Kupiec - asystent projektu                                     Planista produkcji
Koordynator ds. jakoœci

Produkcja wi¹zek kablowych i szaf sterowniczych dla przemys³u kolejowego 
oraz wi¹zek elektrycznych do samochodów ciê¿arowych, maszyn budowlanych
 i autobusów.Kluczowi klienci: VOLVO, MAN, ALSTOM, SIEMENS, BOMBARDIER,
CARGOTEC.Zatrudnienie i lokalizacja: Kabel –Technik-Polska Sp. z o.o. 
zatrudnia oko³o 2000 pracowników w zak³adach produkcyjnych w Bia³ogardzie, 
Czaplinku i Drawsku Pomorskim.

Bran¿a i obszary biznesowe:

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
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NCDC (Nordic Consulting & Development Company) specjalizuje siê 
w produkcji rozwi¹zañ informatycznych dla bran¿y ubezpieczeniowej. 
Jesteœmy strategicznym partnerem duñskiej firmy TIA Technology A/S, 
oferuj¹cej rozwi¹zania dla firm ubezpieczeniowych. Rozwi¹zanie TIA jest 
globalnym, nowoczesnym oprogramowaniem ubezpieczeniowym 
wspieraj¹cym elastyczne zarz¹dzanie biznesem. Jest to zintegrowany pakiet
biznesowy dedykowany zarówno do ubezpieczeñ maj¹tkowych jak 
i ¿yciowych.Zespó³ NCDC liczy blisko 90 osób, pracuj¹cych w Szczecinie 
oraz w oddziale w Koszalinie. Poszukujemy programistów (Java, PL/SQL), 
analityków biznesowych ze znajomoœci¹ tematyki ubezpieczeñ, testerów 
oraz administratorów. 

NCDC SA

ul. Bartosza G³owackiego 4 
70-238 Szczecin

ul. Boles³awa Krzywoustego 2/5
 75-064 Koszalin

tel: +48 91 8819600 
+48 669500316

e-mail: praca@ncdc.pl

www.ncdc.eu

NCDC (Nordic Consulting & Development Company) 

MPS International to firma, która powsta³a w Szwecji w latach 70-tych XX 
stulecia, g³ównie koncentruj¹c siê na produkcji butelek plastikowych. 
W 1991r. firma zosta³a przeniesiona i zarejestrowana w Polsce. Od tego 
czasu firma rozwija siê realizuj¹c us³ugi w zakresie produkcji kosmetyków, 
butelek oraz œrodków czystoœci.Dziêki wyznawanym wartoœciom kreujemy 
rzeczywistoœæ biznesow¹, jesteœmy czo³owym partnerem dla naszych 
klientów w realizacji ich celów biznesowych, a ich sukces jest dla nas 
wyzwaniem do dalszego rozwoju.Jesteœmy firm¹ ci¹gle ucz¹c¹ siê, 
co pozwala odkrywaæ wci¹¿ na nowo nasz potencja³ i dziêki temu 
tworzymy trwa³¹ pozycjê firmy na rynku. Kreatywnoœæ, samokontrola 
oraz ci¹g³e poszerzanie wiedzy powoduj¹, ¿e jesteœmy organizacj¹ 
specjalistów.Pracuj¹c w atmosferze zaufania i wspó³pracy osi¹gamy 
op³acalny rozwój biznesu i w³aœciwy zwrot z kapita³u. Pielêgnuj¹c nasz 
biznes kierujemy siê spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ biznesu, dobrowolnie 
uwzglêdniaj¹c w podejmowanych dzia³aniach interesy spo³eczne, ochrony 
œrodowiska oraz pracowników.

MPS International Sp. z o.o.

MPS International Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 30
75-211 Koszalin

tel. 094 348 42 08
office@mps.koszalin.pl

www.mps.kosza l in .p l
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Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych sieci sklepów spo¿ywczych w Europie. Nieustannie 
rozszerzaj¹c dzia³alnoœæ, obecnie zatrudniamy ponad 200 000 pracowników w ponad 
27 krajach. Swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce rozpoczêliœmy w 2002 roku. Dziœ w ca³ym kraju 
posiadamy ponad 600 sklepów i planujemy dalsz¹ ekspansjê. Swój sukces osi¹gamy 
dziêki codziennemu zaanga¿owaniu 15000 Pracowników. Wœród innych pracodawców 
wyró¿nia nas stabilnoœæ zatrudnienia oraz mo¿liwoœæ rozwoju kariery zawodowej 
zarówno w kraju, jak i za granic¹. Naszym g³ównym za³o¿eniem, a tym samym 
kluczem do sukcesu s¹ proste i jasno sprecyzowane zasady, na których opieramy ca³¹ 
dzia³alnoœæ. WejdŸ na stronê www.lidl.pl. W zak³adce Kariera znajdziesz wszystkie 
aktualne oferty pracy oraz szczegó³owe informacje na temat naszych programów 
rekrutacyjno – rozwojowych.

mFinanse jest firm¹ poœrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego nale¿¹c¹ do 
Grupy mBanku. Prowadzi blisko 130 placówek na terenie ca³ej Polski, w których 
pracuje 700 pracowników. 

mFinanse

mFinanse S.A.

Galeria Emka
ul. Jana Paw³a II 20
75-452 Koszalin

tel. +48 94 341 02 32
mkioskKoszalin01@mbank.
mfinanse.pl

w w w.mf inanse.p l

Wybierz m¹drze ! Do³¹cz do nas! Czekamy na Ciebie!

Oferowane stanowiska pracy:
- Zastêpca Kierownika Sklepu
- Pracownik Sklepu

Wspó³pracuje bezpoœrednio z podmiotami w Grupie mBanku w ramach obszaru 
bancassurance oraz produktów ubezpieczeniowych dla klientów leasingu. Celem 
mFinanse jest profesjonalne doradztwo w zakresie m.in. produktów kredytowych, 
ubezpieczeniowych i oszczêdnoœciowych. By to osi¹gn¹æ, stawiamy na ci¹g³y rozwój 
naszych pracowników, których priorytetem jest dostosowanie oferty produktowej 
i us³ugowej do potrzeb klientów.

LIDL Sp. z o.o. Sp.k.

Siedziba g³ówna:

ul. Poznañska 48, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

w w w . l i d l . p l

Centrum Dystrybucyjne 
Bydgoszcz:

ul. Ernsta Petersona 6

85-862 Bydgoszcz

tel. 52-304-12-23

rekrutacja.bydgoszcz@lidl.pl

LIDL Sp. z o.o. Sp.k.
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MPS International Sp. z o.o.

MPS International Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 30
75-211 Koszalin

tel. 094 348 42 08
office@mps.koszalin.pl

www.mps.kosza l in .p l
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Pracuj.pl to wiod¹cy polski serwis rekrutacyjny, w którym znaleŸæ mo¿na przede 

wszystkim oferty pracy dla specjalistów i mened¿erów, a tak¿e oferty sta¿y 

i praktyk. Co miesi¹c odwiedzaj¹ go nawet 2 mln internautów, korzystaj¹c 

z kilkudziesiêciu tysiêcy ofert pracy, testów kompetencji, indywidualnych 

raportów zarobków oraz porad na temat rozwoju kariery. Korzystanie z serwisu 

gwarantuje pracodawcom poszukuj¹cym pracowników szybkie dotarcie 

do wykwalifikowanych kandydatów z ich bran¿y. Portal powsta³ w 2000 r. i nale¿y 

 Grupa Pracuj sp. z o.o.

Pracuj sp. z o.o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

tel.(22) 373 73 00

fax: (22) 373 73 01

biuro@pracuj.pl 

www.pracuj .pl

Grupa Progres – zwiêksz z nami szanse na znalezienie wymarzonej pracy. 
Jesteœmy cz³onkiem i wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia Agencji 
Zatrudnienia (SAZ), która zajmuje siê budowaniem dobrego wizerunku 
bran¿y HR oraz kreowaniem w³aœciwego kierunku rozwoju. Nasza firma 
posiada bogaty wachlarz us³ug, pocz¹wszy od pracy tymczasowej 
(Progres HR), doradztwa biznesowego i szkoleñ (Progres Consulting), 
rekrutacji sta³ych (Progres Permanent Recruitment), a¿ po optymalizacjê 
procesów i kosztów zatrudnienia (Advanced Solutions). Grupa Progres 
to firma z polskim kapita³em. Od 15 lat wspieramy kandydatów. 
Nasi eksperci dzia³aj¹ a¿ w 20. prê¿nie rozwijaj¹cych siê oddzia³ach 
na terenie ca³ego kraju. Poprzez znajomoœæ lokalnego rynku pracy, 
nasi specjaliœci zatrudniaj¹ 19 tysiêcy pracowników rocznie, co daje 5 mln 
przepracowanych godzin. Dziêki doœwiadczeniu naszych ekspertów, 
jesteœmy w stanie sprostaæ wymaganiom kandydatów. Bardzo wa¿ne jest 
dla nas dbanie o ich potrzeby. Indywidualnie dopasowujemy metody 
wspó³pracy do umiejêtnoœci i oczekiwañ. Dajemy mo¿liwoœæ rozwoju, 
budowania w³asnych œcie¿ek kariery i  kszta³cenia kompetencj i .  

Grupa Progres

Grupa Progres

ul. M³yñska 61/2
75-422 Koszalin
tel. 665 558 085

koszalin@grupaprogres.pl 

do Grupy Pracuj sp. z o.o.


































