Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości
- wykłady otwarte prowadzone przez praktyków
X edycja
kwiecień - maj 2018 r.
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Po jednej stronie Pracodawcy reprezentujący branże zbieżne z kierunkami kształcenia na Politechnice Opolskiej, poszukujący pracowników wśród
przyszłych absolwentów uczelni jeszcze zanim otrzymają oni dyplom…
Po drugiej stronie stojący u progu przyszłej kariery studenci ostatnich
semestrów studiów stacjonarnych, szukający swojego miejsca na trudnym dla
nowicjuszy rynku pracy, którzy poza wiedzą zdobytą podczas zajęć chcą
dowiedzieć się czegoś o praktycznych aspektach działalności w interesujących
ich branżach...
Dla obu stron Politechnika Opolska stworzyła platformę spotkań, rekrutacji i wymiany doświadczeń, która na stałe wpisała się w kalendarz zajęć ostatnich roczników studenckich, a więc tych najbardziej żywotnie zainteresowanych kontaktem z biznesem.
Dziesiąta edycja Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości zgromadziła
ponad 500 studentów ostatnich roczników. Z uwagi na wysoki walor praktyczny omawianych zagadnień, udział w wykładach wzięli również studenci młodszych roczników, absolwenci oraz wykładowcy Politechniki Opolskiej.
Wykłady prowadzili praktycy biznesu, autorytety gospodarki
oraz przedstawiciele rządowych i samorządowych instytucji .
Udział w Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości to dla Pracodawców
doskonała okazja do zapoznania przyszłych absolwentów ze strukturą i działaniem organizacji, zachęcenia ich do podejmowania własnych działań w zakresie
przedsiębiorczości oraz znalezienia pracowników / stażystów. Każdy
z wykładów utrwala również obraz firmy/instytucji jako podmiotu działającego
w określonej branży, co przekłada się zawsze na wzrost poziomu rozpoznawalności wśród młodych osób wchodzących na rynek pracy.
Naszym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Pracodawców
w oczach studentów oraz podkreślenie wysokiego potencjału rozwojowego
naszego regionu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w realizację Akademii.

Kontakt

Prószkowska 76
45-758 Opole

+ 48 77 449 81 70

abk@po.opole.pl

www.abk.po.opole.pl
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Spis firm oraz instytucji, które przeprowadziły wykłady:

1.

Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa

strona 6

2.

Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. Sp. k.
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3.

Flightscope Sp. z o.o.
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4.

IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.
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5.

ista Shared Services Polska Sp. z o.o.
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6.

K2 Arena Opole
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7.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
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8.

Odział Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

strona 13

9.

Fitness Business Beratung
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10.

Merzdorf Fine Food Sp. z o.o.

strona 15

11.

Multiserwis Sp. z o.o .
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12.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
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13.

Polaris Poland Sp. z o.o.
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14.

Stefanini Poland Sp. z o.o.
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15.

Tranz-Tel Sp. z o.o.
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16.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.

strona 21

17.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
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Kontakt

Prószkowska 76
45-758 Opole

akms@po.opole.pl

akms.po.opole.pl

Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa to stowarzyszenie zarejestrowane w 2017 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja strzelectwa
sportowego, rekreacyjnego i kolekcjonerstwa broni palnej. Od stycznia 2018 r.
AKMS posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
W tym roku pierwsi członkowie AKMS uzyskali patenty i licencje
zawodnicze oraz pozwolenia na broń. Pozwoli to znacząco poprawić możliwości „sprzętowe” podczas zawodów i imprez strzeleckich organizowanych przez
AKMS.
Dzięki zaangażowaniu członków i przyjaciół stowarzyszenia w tym
roku po raz pierwszy odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa. Dla blisko trzydziestu uczestników była to okazja do odświeżenia lub nawet pierwszego kontaktu z bronią.
AKMS we współpracy z klubami: Pasjonat i Kaliber 44 współorganizował imprezy promujące strzelectwo dla dzieci i młodzieży.
W ramach Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości studenci Politechniki
Opolskiej wysłuchali wykładu: „Dostęp do broni palnej w Polsce”. Słuchacze
zapoznali się ze stanem prawnym związanym z posiadaniem broni i współczesnymi tendencjami w tej dziedzinie. Omówione zostały również formalnoprawne i techniczne możliwości uprawiania strzelectwa sportowego
w Polsce. Studenci mieli również okazję poznać sposób, w jaki światowe media
opisują rzeczywistość związaną z szeroko pojętym użyciem broni palnej, świadomie zniechęcając obywateli różnych państw do jej posiadania.

Str. 5

Atos to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej, zatrudniający
pracowników w 72 krajach. Firma oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT,
integrację systemów informatycznych, outsourcing i doradztwo. Atos jest
wyłącznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.
W Polsce Atos działa od 2000 r. w lokalizacjach w Opolu, Wrocławiu,
Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Rzeszowie. Firma była wielokrotnie wyróżniana jako jeden z najlepszych polskich pracodawców.
Opolski oddział funkcjonuje w ścisłej współpracy z biurem we Wrocławiu, gdzie mieści się główna siedziba Atos Business & Platform Solutions
(B&PS), jednego z dwóch oficjalnych światowych centrów dostarczania usług
IT.
Zatrudniają zarówno specjalistów, jak i osoby bez doświadczenia
w branży IT. Cenią znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego
i niemieckiego. Oferują możliwość rozwoju w ramach najnowszych specjalizacji branży IT. Mile widziani są zarówno doświadczeni kandydaci, jak i świeżo
upieczeni absolwenci. To dzięki wspaniałym fachowcom i ciekawym osobowościom firma świadczy usługi IT na najwyższym poziomie. Dlatego inwestują
w rozwój pracowników, zapewniając im przyjazne środowisko pracy oraz stabilność finansową.

Kontakt

Oleska 121
45-231 Opole

+ 48 22 44 46 500

BPSRecruitment@atos.net

www.atos.net
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Kontakt

Wiśniowa 1
44-144 Żernica

+ 48 609 886 223

milena.osiurak@
flightscope.pl

www.flightscope
tennis.com

FlightScope powstał w 2008 r. w wyniku połączenia polskiej Jagro
Sp z o.o. z amerykańską firmą FlightScope. W praktyce już od 1996 r. firma
tworzy, wdraża i rozwija zaawansowane systemy wsparcia wydarzeń sportowych. Wśród stosunkowo niewielkiej ilości firm sektora technologicznego zajmujących się sportem cieszy się ona pozycją jednego ze światowych liderów.
W siedzibie zlokalizowanej koło Gliwic rozwijają całkowicie autorskie,
unikatowe rozwiązania w dziedzinie elektroniki i programowania. Ich technicy
i operatorzy wdrażają je na prestiżowych turniejach tenisowych, rozgrywanych
na całym świecie. FlightScope jest autorem m.in. Referee’s Office System, narzędzia umożliwiającego zintegrowane zarządzanie Wimbledonem. Ich aplikacje dostępne są na wszystkich popularnych platformach. Używają ich tenisiści,
trenerzy i kibice podczas największych turniejów.
Obecnie działalność firmy przekracza granice świata tenisa. Wieloletnia
współpraca z międzynarodowym koncernem, zaowocowała wspólnym projektem, rewolucjonizującym sposób gromadzenia danych dotyczących przebiegu
rozgrywek golfowych. Projekt znajduje się w intensywnej fazie rozwojowej,
a wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu firma planuje już w sierpniu
2018 r.
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IFA Powertrain Polska należy do grupy IFA Group, jednego z czołowych dostawców podzespołów w branży motoryzacyjnej, oferując unikalne
rozwiązania dla każdego klienta. Współpracuje z czołowymi koncernami motoryzacyjnymi, m.in: Daimler, VW, BMW, GM, Chrysler, Audi, Porsche, Ford,
Ferrari.
Pasja w działaniu i zaangażowanie pracowników na całym świecie
są podstawą innowacji i nowoczesnych technologii. Dzięki temu firma pomaga
kształtować przyszłość motoryzacji i reagować na przyszłe potrzeby klientów.
Jako IFA Holding GmbH firma prowadzi działalność w Europie (Niemcy
– Haldensleben, gdzie znajduje się siedziba firmy, USA – Charleston,
Azja – Szanghaj). W IFA Powertrain Polska produkujemy m.in. półosie
dla grupy Daimler.
Firma ceni sobie przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy
szanują się wzajemnie, dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem. Rozwój kompetencji odbywa się poprzez udział w ciekawych projektach oraz w szkoleniach
zarówno w ramach grupy IFA, jak i w szkoleniach zewnętrznych – dla firmy
rozwój jest priorytetem.

Kontakt

Europejska 8
47-143 Ujazd

praca@ifagroup.com

www.ifa-group.com
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Kontakt

Bohaterów Getta
Warszawskiego 9
44-100 Gliwice

+ 32 43 85 150

rekrutacja.iss@ista.pl

career.ista.com/pl

ista Shared Services Polska (iSS) jest centrum outsourcingowym, prowadzącym działalność dla Grupy ista w trzech głównych obszarach kompetencyjnych:
•
rozliczeniach, świadcząc usługi rozliczania kosztów indywidualnego zużycia ciepła, wody oraz innych mediów dla klientów w Polsce i na świecie;
•
księgowości, oferując usługi księgowe dla wewnętrznych spółek Grupy
ista;
•
IT - rozwijając i administrując wewnętrzne systemy informatyczne.
W Polsce są obecni od 1997 r. ista Shared Services Polska współpracuje
z oddziałami ista na całym świecie. Obecnie zatrudniają ponad 1300 osób
i cały czas rozwijają swoją działalność.
ista była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana jako Najlepszy Pracodawca. Od 2013 r. co roku otrzymuje Certyfikat Top Employers, który jest
przyznawany wyłącznie najlepszym światowym pracodawcom: organizacjom,
których oferta dla pracownika spełnia najwyższe standardy.
Kultura firmy oparta jest na wspólnych wartościach. Stanowią one wytyczne dla działań i sposobu, w jaki pracownicy traktują siebie nawzajem.
ista jest atrakcyjnym pracodawcą dla tych, którzy lubią się angażować,
mają innowacyjne pomysły, w zmianie upatrują nowych możliwości i są ciekawi innych ludzi. Jeżeli lubisz wyzwania i chciałbyś się z nimi zmierzyć, chcesz
się rozwijać i działać w zespole – powinieneś do nich dołączyć.
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Rembud - firma o charakterze lokalnym, która powstała w oparciu
o wyłącznie polski kapitał. Od ponad 20 lat realizuje inwestycje mieszkaniowe,
Kontakt
uczestnicząc przy tym w rozwoju miasta Opola i kształtowaniu jego nowego
krajobrazu. Może zatem poszczycić się bogatym doświadczeniem i pokaźnym
dorobkiem budowlanym.
Halicka 1
46-319 Opole
Rembud jako inwestor buduje obiekt K2 Arena w Opolu, w którym
znajdziemy 3 ścianki wspinaczkowe, siłownię, fitness, salę zabaw dla dzieci
oraz restaurację. Główna 14-metrowa ściana wspinaczkowa jest nie lada gratką
dla miłośników wspinaczki, ponieważ takiej wysokości nie ma do tej pory
+ 48 77 88 72 347
żadna ze ścianek w Polsce .
Osoby szukające zatrudnienia w tym innowacyjnym obiekcie mogą
liczyć na umowę o pracę lub zlecenie, możliwość rozwoju poprzesz szkolenia,
zniżkę na wyżywienie w klubowej restauracji, darmowy dostęp do zajęć ofero- rekrutacja@k2arena.pl
wanych przez K2 oraz to, co najważniejsze, czyli świetną atmosferę w pracy.
Od osób chcących dołączyć do ich teamu oczekują energii, bo K2
www.k2arena.pl
to klub dla ludzi aktywnych, dyspozycyjności (jest to praca na zmiany), zaangażowania i komunikatywności, ponieważ K2 Arena to klub dla otwartych ludzi
z pasją.
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Kontakt

Korfantego 2
45-077 Opole

+ 48 77 42 71 900

komendant@
op.policja.gov.pl

opolska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji stanowi aparat pomocniczy organu
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i realizuje szereg funkcji
o charakterze zarządzającym, nadzorczym, koordynacyjnym, szkoleniowym,
a także wykonawczym w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw
kryminalnych i gospodarczych. Niezależnie od tego wykonuje szereg zadań
o charakterze usługowym i wspomagającym działania jednostek terenowych
w zakresie prewencyjnym, wykrywczym jak i logistycznym.
Jednostki terenowe pełnią funkcje wykonawcze, realizując bezpośrednio zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz wykrywaniem i ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. Na Opolszczyźnie największą jednostką terenową jest Komenda Miejska Policji w Opolu,
a najmniejszą Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. Podkreślić należy,
że roli i pozycji Policji w systemie administracji publicznej nie towarzyszyły
w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie jej ustawowych obowiązków
i zadań, określonych w ustawie o Policji oraz szeregu innych aktów prawnych.
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Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięco - Młodzieżowy
to instytucja kultury, której pracownicy działają na polu promocji czytelnictwa
i udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz podejmują wszelkie działania
kulturalne, wspierając tym samym rozwój sektora kultury w Opolu.
Jednym z aspektów pracy biblioteki są gry planszowe. Podjęcie tego
tematu nie jest przypadkowe. Wywodzi się bezpośrednio z aktualnego wzrostu
zainteresowań współczesnymi "grami bez prądu", jaki obserwujemy wśród
dzieci i młodzieży. Gry planszowe są zaraz po kościach najstarszą formą gier
rozrywkowych, ale ten kto powie, że zwykle zalegają na półkach i zbierają kurz
bardzo się myli. Można nawet powiedzieć, że gry planszowe od lat przeżywają
renesans i nie chodzi tu wcale o ich wersje mobilne. Można je wykorzystać
na przykład do zdobycia umiejętności istotnych przy poruszaniu się po współczesnym rynku pracy.
Współpraca z wydawnictwami gier planszowych, organizacja turniejów
i wydarzeń wokół „świata przy planszy” to nie wszystkie działania, jakie
w tej dziedzinie podejmuje biblioteka. Koniecznością jest również pełna orientacja w kierunkach rozwoju branży gier planszowych w Polsce.
Czyni to z bibliotekarzy, zajmujących się tą dziedziną,
znawców tematu, cieszących się, gdy ich wiedza i umiejętności służą rozwojowi młodych ludzi.

Kontakt

pl. M. Kopernika 10
45-043 Opole

odzdziec@mbpopole.art.pl

mbp.opole.pl
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Kontakt

personaltrainer.mwojcik@
gmail.com

www.mattwojcik.com

Właściciel Fitness Business Beratung, Mateusz Wójcik jest zarejestrowany jako trener w Polskim Instytucie Sportu i Kadr Sportowych, a z branżą fitness & wellness związał się w 2004 r. Jako trener z wieloma uprawnieniami
(Spinning, Kettlebell, Powerbags, Cross-Training, Bodybuilding) i specjalista
z zakresu zdrowego odżywiania oraz edukacji zdrowotnej miał okazję współpracować z wieloma klubami w Polsce oraz w Niemczech.
To ceniony trener personalny, dzielący się swoją wiedzą z profesjonalistami z różnych dyscyplin sportu, takich jak m.in. piłka nożna, cross-fit, kulturystyka, golf oraz amatorami ćwiczącymi typowo rekreacyjnie. Uczestnik wielu
szkoleń i warsztatów z branży fitness oraz treningu mentalnego.
Obecnie współpracuje jako trener z siecią klubów B-Fit w Niemczech,
a jako trener motywacyjny prowadzi szkolenia z zakresu osiągania celów.
Jest propagatorem wszystkich 3 aspektów zdrowia – odżywiania, aktywności
fizycznej oraz higieny psychicznej wśród młodzieży oraz seniorów.
W swoim wykładzie przekonywał, że moda na ruch i bycie fit jest szansą
dla absolwentów Politechniki Opolskiej, którzy mogą wprowadzać w świat
sportu przyszłych olimpijczyków, kształtować zdrowe i silne pokolenie
uczniów, trenować Cross-fit wśród seniorów, czy realizować się w jednym z ponad 2,5 tys. klubów fitness w Polsce. Zachęcał studentów do codziennej pracy
nad sobą, bo choć możliwości rozwoju jest mnóstwo, żeby się „przebić”
w branży sportowej nie można być przeciętnym.
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Zakład produkcyjny Merzdorf zlokalizowano w miejscowości Marciszów
na Dolnym Śląsku, nad rzeką Bóbr. Przedwojenna nazwa tej miejscowości to właśnie
MERZDORF. Produkty firmy powstają w procesie 5-tygodniowego dojrzewania.
Poddawane są wtedy procesom wędzenia tzw. zimnym dymem. To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie komory z dymogeneratorem. Przekłada się to na ograniczenie do minimum udziału szkodliwych substancji,
jakie powstają w procesie wędzenia.
Przekąski Merzdorf powstały z myślą o pasjonatach sportu .
Niezależnie od tego czy chodzisz na siłownię i fitness, biegasz, czy grasz w piłkę – po wysiłku musisz uzupełnić białko. Chicks&Sport to szybki, zdrowy i skuteczny
sposób na to, by odzyskać energię. Spożywanie mięsa wpływa na prawidłowy rozwój
i wzrost człowieka. Zwłaszcza mięso kurczaka, bo ma wysoką wartość odżywczą, jest
bogate w białko, zawiera dużą porcję witamin i składników mineralnych (m.in. witaminy z grupy B, cynk, potas czy magnez). Do przygotowania 100 g produktu używane
jest 200 g specjalnie wyselekcjonowanego filetu piersi z kurczaka. Wszystkie przekąski
wykonywane są z produktów dostarczanych przez polskich dostawców.
Firma Merzdorf posiada certyfikat Doceń Polskie, który promuje wysokiej
jakości produkty dostępne na polskim rynku,.
Chicks&Sport jest oficjalnym partnerem Polskiego Himalaizmu Zimowego
im. Artura Hajzera.

Kontakt

Technologiczna 2
45-839 Opole

+ 48 728 403 790

info@merzdorf.pl

www.merzdorf.pl
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Kontakt

Prudnicka 40
47-300 Krapkowice

+ 48 77 40 09 100

multiserwis@
bilfinger.com

www.multiserwis.
com.pl

Od ponad 27 lat w Krapkowicach działa przedsiębiorstwo Multiserwis
Sp. z o.o., które bierze udział w przemianach na polskim rynku izolacji przemysłowych. Rozszerzając zakres działalności o prace rusztowaniowe, rozbudowę nowoczesnego warsztatu do produkcji konstrukcji i płaszczy ochronnych,
Spółka stała się poszukiwanym partnerem dla kompleksowej realizacji zadań
w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Multiserwis jest największym w Polsce przedsiębiorstwem w branży
izolacji termicznych i rusztowań przemysłowych.
Przynależność do jednego z największych na świecie koncernów BILFINGER SE, działającego w branży serwisu przemysłowego, pozwoliła na poszerzenie zakresu dotychczasowych usług o nowe technologie oraz pozyskanie
nowych partnerów.
Priorytetem wszelkich działań przedsiębiorstwa Multiserwis jest
bezpieczna i terminowa realizacja zadań przy zachowaniu wysokiej jakości
usług oraz z zachowaniem rzetelnej i etycznej obsługi klientów. Poprzez realizację wielu projektów obejmujących m.in. budowy i modernizacje dużych
obiektów przemysłowych jak: elektrownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne,
itp., stosując przy tym najnowocześniejsze systemy izolacji, przyczynia
się do zwiększenia ochrony przed ocieplaniem się naszego globu, a tym samym
dba o ochronę środowiska.
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Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest Instytucją
Otoczenia Biznesu czyli podmiotem non-profit, który wspomaga prowadzenie
działalności gospodarczej w szerokim zakresie. Spółka została powołana Aktem
Założycielskim 8 listopada 2012 r. przez Prezydenta Miasta Opola. Gmina Miasto Opole jest 100% udziałowcem spółki. PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych
rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów.
Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego
i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym,
jak również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą współpracy
dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca
pracy dla wykształconych na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki
utworzeniu Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej
innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu.

Kontakt

Technologiczna 2
45-839 Opole

+ 48 77 44 38 930

biuro@pnt.opole.pl

pnt.opole.pl
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Kontakt

Wspólna 12
45-837 Opole

+ 48 77 548 14 00

rekrutacja
@polaris.com

www.polaris.com

Firma Polaris Polska należy do amerykańskiej grupy Polaris Industries,
która powstała w 1954 r. w Minnesocie. Zatrudnia ok. 4,5 tys. pracowników
i jest notowana na amerykańskiej giełdzie. Koncern ma fabryki w USA, Meksyku i Indiach. W 2014 r. uruchomiono pierwszą europejską fabrykę amerykańskiej firmy.
Opolska fabryka to pierwsze poza Ameryką Północną miejsce produkcji
pojazdów terenowych Polaris. Wartość inwestycji sięgnęła ok. 100 mln zł,
a roczna produkcja ma wynieść 25 tys. pojazdów rocznie. W 2017 r. powstało
przy zakładzie centrum dystrybucyjne przeniesione do Opola z Belgii,
z którego firma dystrybuuje pojazdy na cały rynek EMEA (Europa, Bliski
Wschód, Afryka).
Obecnie Polaris Poland zatrudnia ponad 300 pracowników. W roku 2017
zatrudnienie wzrosło o 20%. Do wykorzystania pod produkcję nadal pozostało
20% powierzchni strefy produkcyjnej.
W Opolu firma produkuje m.in. modele RZR oraz Ranger i pojazdy
ATV (trafiają na rynki Europy, Środkowego Wschodu i Afryki). Co roku firma
wdraża nowe modele na kolejny rok kalendarzowy. Firma koncentruje się
na zwiększonej produkcji modeli homologowanych, czyli takich, które będą
mogły być rejestrowane w krajach europejskich jako pojazdy do używania
na drogach.
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Stefanini to międzynarodowe przedsiębiorstwo dostarczające nowoczesne usługi ITO (Information Technology Outsourcing/Offshoring), w tym
Kontakt
wsparcie techniczne IT, rozwój aplikacji, konfigurację systemów IT oraz
doradztwo w zakresie ERP/SAP. Firma powstała w Brazylii w 1987 r.,
Wrocławska 152B
a od 11 lat jest obecna Polsce. W 40 krajach na całym świecie Stefanini zatrud45-835 Opole
nia ponad 24 000 pracowników. Wyróżnikiem firmy jest m.in. model korporacji odbiegający od sformalizowanych wzorców amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, nastawiony na elastyczność i rozwój pracowników.
Stefanini Polska rozwija się z każdym rokiem. Obecnie posiada 2 biu+ 48 502 425 260
ra w Krakowie i jedno w Opolu. Wśród świadczonych przez polskie oddziały
usług jest m.in. wsparcie techniczne IT/helpdesk IT, field support, realizowane
w kilkunastu językach obcych, w tym w jęz. niemieckim, francuskim, czeskim,
włoskim, holenderskim, słoweńskim, litewskim, duńskim i szwedzkim. Oddział jobspl@stefanini.com
w Opolu nastawiony jest w dużej mierze na obsługę klientów niemieckojęzycznych. Zespoły projektowe Stefanini pracują w oparciu o uznane i stosowane
na całym świecie standardy ITIL.
Ponieważ praca działów Service Desk to przede wszystkim intensywne
www.stefanini.com
kontakty z użytkownikami z różnych krajów, Stefanini stawia na kompetencje
językowe i zdolności interpersonalne kandydatów. Dociekliwość, cierpliwość
i chęć pomocy innym to kolejne ważne cechy, poszukiwane u osób odpowiadających na ogłoszenia. Praca w międzynarodowym środowisku to niepowtarzalna szansa na rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kompetencji.
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Kontakt

Centralna 37
43-210 Kobiór

+ 48 32 21 88 659
+ 48 32 21 88 639

biuro@tranztel.com.pl

www.tranztel.com.pl

Firma Tranz-Tel sp. z o.o. działa od 1990 r. Jest to prężnie rozwijająca
się spółka, zarządzana zgodnie ze standardami ISO, która od ponad 28 lat
projektuje, wykonuje i wdraża wysoce zaawansowane systemy dla górnictwa
i przemysłu.
Firma specjalizuje się we wdrażaniu złożonych instalacji systemów:
 podziemnej komunikacji bezprzewodowej,
 podziemnej transmisji i wizualizacji danych,
 podziemnej identyfikacji personelu i urządzeń,
 automatyki i pobierania prób, w szczególności dla zakładów przeróbczych
kopalin,
 instalacji elektrycznych i sieci słaboprądowych inteligentnych budynków
oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Ponadto świadczy dla górnictwa i przemysłu usługi w dziedzinie:
 automatyki flotacji,
 automatyki układu wzbogacania cieczy ciężkich,
 tworzenia układów przygotowania i dozowania flokulantów,
 sprzedaży i montażu urządzeń pomiarowych i czujników,
 przeprowadzania kompleksowych modernizacji dyspozytorni zakładowych,
 montażu i uruchomienia tablic synoptycznych, zabudowy ścian wizyjnych.
Firma Tranz-Tel jako jedna z pierwszych w województwie śląskim
wprowadziła certyfikację w zakresie systemu zarządzania jakością według
standardów ISO już w 1996 r.
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” to największa i jedna z najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny
w 58 lokalizacjach południowo-zachodniej części kraju. W rankingu fDi Magazine została wyróżniona za jakość i kompleksowość obsługi inwestora. Określono ją również jako miejsce szczególnie atrakcyjne na lokowanie inwestycji
w Europie.
Obecnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje blisko
3800 ha terenów. Działalność na obszarze jej funkcjonowania prowadzą m.in.:
Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, ifm ecolink, Pasta Food Company,
Polaris, Mondelez, 3M, czy Faurecia. Łącznie firmy zainwestowały ponad
25 mld zł. W województwie opolskim WSSE posiada tereny w 13 miejscowościach: Opolu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie, Praszce, Prudniku, Skarbimierzu, Grodkowie, Otmuchowie, Niemodlinie, Lewinie Brzeskim, Dąbrowie
oraz Brzegu.

Kontakt

Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

+ 48 74 66 49 164

invest@
invest-park.com.pl

www.investpark.com.pl
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Kontakt

Muchoborska 18
54-424 Wrocław

+ 48 71 79 85 800

wpt@technolog
park.pl

www.technolog
park.pl

Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym łączy się biznes
i naukę z zaawansowanymi technologiami. Tworzy przestrzeń, w której innowacyjne pomysły zmieniają się w zdolne do konkurowania na rynkach światowych produkty i usługi.
Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, na które
składają się nie tylko nowoczesne powierzchnie laboratoryjne, produkcyjne
czy biurowe, ale też rozbudowana sieć networkingowa i bogate know-how,
Park wspiera rozwój przedsiębiorczości i tworzyć warunki, które w pełni pozwolą wykorzystać potencjał naukowo-przemysłowy Wrocławia i Dolnego Śląska.
Działalność Parku to jednak nie tylko zapewnianie odpowiedniej infrastruktury do rozwoju, ale też aktywne wspieranie całego przedsięwzięcia
poprzez doradztwo i szkolenia w zakresie technologicznym, biznesowym
i naukowym. Nacisk kładziony jest na sektor B+R i stale wdraża się nowe
narzędzia mające stymulować jego rozwój. Park otacza wsparciem przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, a szczególną rolę odgrywają
dla niego ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie – to dla nich
na terenie WPT działają dwa inkubatory przedsiębiorczości.
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Politechnika Opolska to uczelnia XXI wieku. Jesteśmy nowoczesną
placówką naukowo-dydaktyczną, realizującą swoją misję poprzez główne,
strategiczne, wzajemnie przenikające się działania, takie jak kształcenie
na wysokim poziomie, badania naukowe oraz współpraca z gospodarką.
Nasza uczelnia oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
studia podyplomowe oraz studia doktoranckie w języku polskim i angielskim.
W strukturach uczelni znajdują się m.in. Akademickie Biuro Karier, Biblioteka
Główna, Centrum Transferu Technologii, Dział Współpracy Międzynarodowej, Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich, Studium Języków
Obcych czy Centrum Współpracy Polska - Chiny. Politechnika Opolska
wykształciła w swojej 50-letniej historii ponad 50 tysięcy absolwentów, stale
podnosząc jakość i atrakcyjność kształcenia.
Każdego roku uruchamiamy nowe specjalności zgodne z zapotrzebowaniem rynku, konsultując się w tym zakresie ze znaczącymi przedsiębiorcami
regionu. Politechnika Opolska jest partnerem wielu przedsiębiorstw, uczelni
i instytucji w Europie, Ameryce i Azji. Dzięki podpisanym porozumieniom
i umowom o współpracy stale poszerzamy zakres wymiany naukowej
i technicznej, prowadzone są również wspólne projekty badawcze.

Kontakt

Prószkowska 76
45-758 Opole

+ 48 77 44 98 000

press@po.opole.pl

www.po.opole.pl

