
GOTOWY NA WYZWANIA?

WYBIERZ  STAŻ 

I ROZPOCZNIJ

PRZYGODĘ!

OFERTA STAŻOWA



KIM JESTEŚMY?

LIDER W BRANŻY

ELEKTROTECHNICZNEJ

PRACOWNIKÓW2600
W POLSCE I 16000

NA ŚWIECIE

JESTEŚMY Z 

NOWEGO

TOMYŚLA

STAWIAMY NA

INNOWACYJNOŚĆ 

I ROZWÓJ



POZNAJ STAŻE  W NASZEJ FIRMIE!

WEŹMIESZ UDZIAŁ
 W WIELU

PROJEKTACH
CIEKAWYCH

STAŻE SĄ

PŁATNE GRAFIK STAŻU

ELASTYCZNY
DO 

DOJAZDU

WSPARCIE

MERYTORYCZNE 

NASZYCH SPECJALISTÓW

BEZCENNE

W MIĘDZYNARODOWYM 

ŚRODOWISKU

DOFINANSOWANIE

DOŚWIADCZENIE

(117 h lub 152 h miesięcznie)



KTÓRY DZIAŁ WYBIERASZ?

Dział Budowy Maszyn

(Service Team) 

Narzędziownia

Dział Produkcji

Dział Technologii

Dział Techniczny 

 

Dział BHP i OŚ
Dział IT
Dział Rozliczenia Produkcji

Dział HR

Dział Księgowości



Narzędziownia

Działy MIESIĄCE

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- Staże poza "Letnim programem stażowym" -  Staże w ramach "Letniego programu stażowego"

BUDOWA MASZYN

NarzędziowniaNARZĘDZIOWNIA

NarzędziowniaTECHNOLOGIA ICC 

PRODUKCJA PCC

Narzędziownia
JAKOŚĆ PCC

IT

Narzędziownia KSIĘGOWOŚĆ

HR

Narzędziownia KADRY

ROZLICZENIE PRODUKCJI

Narzędziownia
BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA

PRODUKCJA IFC

Narzędziownia
TECHNICZNY ICC

DZIAŁY

HARMONOGRAM STAŻY 2019



CZYM JEST LETNI PROGRAM STAŻOWY?

WIĘKSZA LICZBA

STAŻYSTÓW

OD LIPCA DO

WRZEŚNIA

PROJEKT 
WDROŻENIA

I WSPÓLNA

INTEGRACJA

TYGODNIOWY PLAN 
DODATKOWO ROZWÓJ 

UMIEJĘTNOŚCI

LEANOWYCH
GRUPOWY



PROCES REKRUTACJI 

Krok 1
Rozwiąż zadanie 

selekcyjne 

i wyślij swoje CV! Krok 2

Rozmowa

rekrutacyjna 

z wybranymi

kandydatami

Krok 3

Przedstawienie 

oferty

Rozpoczynamy

staż. Nowa

przygoda przed

Tobą!

Krok 4

Aby wziąć udział w rekrutacji na staż w ramach Letniego Programu Stażowego, należy rozwiązać
case-study, które jest dostępne na naszej stronie www.phoenixcontact.pl i blogu karierowym.

 

Swoje CV możesz wysłać już wcześniej.

 

Jeśli jeszcze nie wiesz, który dział byłby dla Ciebie najlepszy, skontaktuj się z Opiekunem Staży - na

pewno Ci doradzi! :)



DZIAŁ PRODUKCJI IFC

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: MAJ

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział Produkcji IFC w PxCW produkuje różnego rodzaju okablowanie, dzięki którym

dostarczane są sygnały, dane oraz energia elektryczna od/do czujników, urządzeń
wykonawczych, sterujących, kontrolnych, pomiarowych itp. Rozwiązania takie

znajdują się na liniach produkcyjnych, maszynach czy innych rozwiązaniach niemal w

każdej gałęzi przemysłu.

Będziesz miał okazję poznać jak przebiega proces produkcji w

nowoczesnej organizacji

Poznasz wiele narzędzi lean management, które wykorzystujemy w

celu doskonalenia i optymalizacji produkcji (5S, TWI, Kaizen, AUR)

Zobaczysz jak funkcjonują autonomiczne zespoły.

Wykonasz wizualizację planu produkcyjnego.

Poznasz i wykonasz różne dokumentacje pod audyt ISO

organizowany w naszej firmie.

Zdobędziesz wiedzę produktową i zaprojektujesz instrukcje

stanowiskowe.

Dobra znajomość programów Ms Office (Excel).

Mile widziana osoba z wykształceniem

inżynierskim.

Mile widziana znajomość zagadnień dotyczących

optymalizacji procesu produkcji (5S,Kaizen).



DZIAŁ HR

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: MAJ

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział HR składa się z kilku jednostek, dla których wspólnym celem jest realizacja rozwiązań umożliwiających jak

najpełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zapewnienie im właściwych warunków pracy. Jednostki

te zajmują się procesem selekcji i rekrutacji oraz wsparciem obszarów operacyjnych w tematach związanych z

personelem (HR Biznes Partnerzy), analizą potrzeb szkoleniowych i rozwojem pracowników (Dział Rozwoju

Organizacji), przygotowywaniem do zawodu uczniów i studentów (Dział Kształcenia Zawodowego), ustalaniem

warunków płacowych i benefitów (Wynagrodzenia i benefity) oraz komunikacją
wewnętrzną i zewnętrzną (Komunikacja i EB).

Wykształcenie kierunkowe (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia,

komunikacja w biznesie i pokrewne)

Dobra znajomość programów Ms Office

Dobra umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność i chęć
podejmowania nowych wyzwań
Chęć rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji

Poznasz proces rekrutacji i poprowadzisz samodzielnie różne

projekty rekrutacyjne

Zrealizujesz wiele ciekawych projektów w celu poprawy komunikacji

wewnętrznej w naszej firmie

Dowiesz się jak budujemy wizerunek pracodawcy i będziesz miał w
tym swój duży udział
Wesprzesz organizację szkoleń wewnętrznych i z nami

udoskonalisz wewnętrzne procesy HR-owe

Poznasz rolę działu personalnego w dużej organizacji produkcyjnej

Rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu prowadzenia projektów,

pracy zespołowej i komunikacji.



DZIAŁ
ROZLICZENIA PRODUKCJI

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: CZERWIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział księgowości w Phoenix Contact Wielkopolska odpowiada za ewidencją przeszłych

zdarzeń gospodarczych w ujęciu finansowych i ilościowym. Do zadań działu należy
zarządzanie majątkiem firmy produkcyjnej i płynność finansowa oraz obieg dokumentacji

księgowej. Jest odpowiedzialny także za pełne rozliczenia podatkowe i prowadzenie ksiąg

rachunkowych, które są podstawą dla sporządzania sprawozdań finansowych dla organów

zarządzających firmą
.

Zobaczysz jak funkcjonuje Dział Rozliczenia Produkcji w

międzynarodowej korporacji.

Poznasz i nauczysz się interpretacji najważniejszych wskaźników

produkcyjnych, takich jak efektywność produkcji, terminowość itp.

Nauczysz się obsługi systemu SAP w zakresie produkcji w

międzynarodowej organizacji

Podszkolisz swoje umiejętności z Excela

Poznasz  program MES Hydra, który rejestruje czas pracy na

stanowiskach produkcyjnych w naszej organizacji

Bardzo dobra znajomość programu Excel

Umiejętność analitycznego myślenia



DZIAŁ  

BUDOWY MASZYN SERVICE TEAM

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

W strukturze działu Budowy Maszyn znajduje się również Grupa Serwisowa, której zadaniem jest

wsparcie działów produkcyjnych w naprawach, remontach i modernizacjach maszyn i urządzeń
pracujących na produkcji. Obszar działań Grupy Serwisowej obejmuje wszystkie działy produkcyjne,

ale też działy wspierające, takie jak Narzędziownia i Dział Metali. Z grupy zagadnień technicznych,

którymi zajmuje się Service Team wymienić można: systemy wizyjne, komputery przemysłowe,

sterowniki PLC, roboty przemysłowe, rozproszone systemy sterowania, systemy nadzorujące proces

produkcyjny (np. Hydra, BDE), procesy zgrzewania i zalewania.

Weźmiesz udział  w projekcie modernizacji sterowania maszyny

montażowej

Poznasz  systemy sterowania wykorzystywane w naszej firmie (PLC)

Poznasz zasady budowy, uruchamiania i zarządzania komputerami

maszynowymi w PxCW

Dowiesz się jak przeprowadzać proces inspekcji maszyny montażowej

Poznasz jak funkcjonuje Grupa Serwisowa w dziale Budowy Maszyn w

nowoczesnej  organizacji

Podstawy robotyki

Podstawy programowania PLC

Mile widziane: Wykształcenie inżynierskie

(kierunek: automatyka i robotyka bądź pokrewne)

Mile widziane: uprawnienia SEP Eksploatacja

Mile widziane: Umiejętność czytania schematów

elektrycznych oraz pracy z dokumentacją
techniczną

LETNI PROGRAM STAŻOWY



DZIAŁ  

TECHNOLOGII ICC

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

W Dział technologii ICC odgrywa bardzo ważną role w funkcjonowaniu procesów produkcyjnych.

Specjalizujemy się w produkcji systemów listowych odpowiedzialnych min. za realizację połączeń
elektrycznych wewnątrz szafy sterującej. Wykorzystujemy technologie takie jak np.zgrzewanie

ultradźwiękowe i oporowe, zautomatyzowane klejenie, systemy wizyjne, lutowanie. Jesteśmy

odpowiedzialni za optymalizację produkcji, jakość procesów i wdrażanie nowych produktów.

Posiadamy rozbudowany park maszynowy, który wykorzystuje najnowsze technologie w automatyce

przemysłowej.

Poznasz jak przebiegają procesy produkcyjne oraz rolę działu
technologicznego w zabezpieczeniu produkcji

Będziesz brał udział w procesie wdrażania produktu i tworzeniu

koncepcji montażu
Zrealizujesz projekt optymalizujący obszar procesu

produkcyjnego/etapu produkcji

Przygotujesz dokumentacje technologiczne

Nauczysz się pracy z projektami przy współpracy z technologami

Podszkolisz swoją wiedzę z rysunku technicznego i Excela (budowa

narzędzi ułatwiających  analizy w dziale)

Bardzo dobra znajomość programów MsOffice

(Excel).

Mile widziana osoba z wykształceniem

technicznym lub w trakcie nauki

Mile widziana umiejętność posługiwania się
dokumentacją technologiczną, w tym znajomość
rysunku technicznego.

Umiejętność wyciągania wniosków i

analitycznego myślenia

LETNI PROGRAM STAŻOWY



DZIAŁ PRODUKCJI PCC

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział produkcji PCC w Phoenix Contact Wielkopolska jest odpowiedzialny 

za produkcję złączy do płytek drukowanych (Printing Cards Connectors) 

oraz osłon do urządzeń elektrycznych. Produkcja jest podzielona na produkcję
maszynową i manualną. Stawiamy na innowację i rozwój - w obrębie działu
pracujemy nad projektowaniem i wdrażaniem nowych artykułów.

Poznasz metodologię i narzędzia Lean Management.

A także zidentyfikujesz marnotrawstwa, zaproponujesz usprawnienia

i udoskonalisz procesy produkcyjne.

Dowiesz się czym jest mapowanie strumienia wartości. 

Będziesz mógł zoptymalizować jeden z procesów.

Poznasz podstawowe wskaźniki w dziale produkcyjnym i nauczysz

się je interpretować
Poznasz zasady funkcjonowania Autonomicznego Utrzymania Ruchu

Weźmiesz udział w przygotowaniu do audytu DQS (ISO 9001).

Podniesiesz swoje kompetencje w zakresie zarządzania zadaniami,

pracy zespołowej i rozwiązywania problemów

Wykształcenia inżynierskiego lub w trakcie nauki

Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office

Mile widziana znajomość narzędzi Lean

Management

Dobra organizacja pracy

LETNI PROGRAM STAŻOWY



DZIAŁ IT

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział IT w firmie Phoenix Contact Wielkopolska odpowiedzialny jest za utrzymanie

bezpieczeństwa systemu informatycznego, rozwiązywanie bieżących problemów

informatycznych użytkowników końcowych oraz utrzymanie zasobów

informatycznych i rozwój systemów informatycznych. Do zadań działu należy także
analiza potrzeb i planowanie rozwoju wdrożeń oprogramowania.

 

Jak funkcjonują działania systemów IT w procesach produkcyjnych

(konfiguracja sieci LAN, sieci bezprzewodowej oraz telekomunikacyjnej)

Dobrych praktyk z zakresu ITIL (zarządzanie incydentami, requestami,

problemami, zmianami - szybki i sprawny ServiceDesk w korporacji),

Zdalnej dystrybucji oprogramowania - nowe spojrzenie na instalację
aplikacji w dużych korporacjach

ServiceDesk – zbudowanie „KnowledgeBase” w oparciu o procesy

HelpDesk

Wsparcie przy zarządzaniu infrastrukturą IT (bezpieczeństwo sieci,

legalność oprogramowania, procedury SAM, monitorowanie i wykrywanie

awarii sieci)

Mile widziane wykształcenie kierunkowe informatyczne

Dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft,

Dobra znajomość architektury stacji roboczych,

Mile widziana wiedza z zakresu sieci WIFI/LAN,

Mile widziana znajomość pracy z bazami MSSQL, języków

programowania C#, VBA

Dobra umiejętność organizacji pracy własnej,

samodzielność i chęć podejmowania nowych wyzwań
Chęć rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji

LETNI PROGRAM STAŻOWY



DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział rozliczenia produkcji w firmie Phoenix Contact Wielkopolska zajmuje się
raportowaniem wszystkich najważniejszych wskaźników produkcyjnych, takich jak

efektywność produkcji czy terminowość dostaw,

Analizuje i kontroluje dane poprodukcyjne oraz jest odpowiedzialny za rozliczenie

premii pracowników produkcyjnych.

Jak funkcjonuje dział księgowości w międzynarodowej firmie

produkcyjnej

Zdobyć wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania dokumentami i

procedurami wewnętrznymi

Zanalizujesz w programie Excel zakres środków trwałych i zweryfikujesz

kontrahentów

Poszerzysz wiedze z zakresu księgowości i rachunkowości prowadzonej

w międzynarodowej firmie

Pracy w systemie SAP

Pracy zespołowej

Wykształcenie kierunkowe (preferowane kierunki studiów

finansowych/ekonomicznych)

Dobra znajomość obsługi programów komputerowych (MS

Word, MS Excel);

Znajomość podstawowych zagadnień w przepisów

podatkowych oraz zasad pełnej księgowości;

Odpowiedzialność, skrupulatność oraz dobra organizacja

pracy

LETNI PROGRAM STAŻOWY



DZIAŁ NARZĘDZIOWNI

STAŻYSTA  

Czego się możesz nauczysz? Co oczekujemy?

Poznaj Dział 

MIESIĄC ROZPOCZĘCIA: LIPIEC

Czego się możesz nauczyć? Czego oczekujemy?

Dział Narzędziowni w Phoenix Contact Wielkopolska powstał w 2004 roku i obecnie zatrudnia ponad

60 osób. Posiadamy nowoczesny park maszynowy pozwalający na wykonywanie skomplikowanych i

wymagających dużej precyzji form wtryskowych oraz części do budowy maszyn. Naszym zadaniem

jest wspieranie działów produkcyjnych, a jest to możliwe dzięki najnowszym rozwiązaniom związanym

z projektowaniem komputerowym CAD jak i programem wspomagającym CAM.

Dowiesz się więcej na temat budowy i funkcjonowania form

wtryskowych

Poznasz technologię wytwarzania części do form wtryskowych

Nauczysz się obsługi programu Creo Direct i zaprojektujesz części do

form wtryskowych

Stworzysz plan przezbrojeń form wtryskowych

Nauczysz się pracy z projektami przy współpracy z technologami i

konstruktorami

Podszkolisz swoją wiedzę z rysunku technicznego

Ogólna podstawowa wiedza techniczna w zakresie budowy

maszyn i form wtryskowych

Znajomość rysunku technicznego

Wyobraźnia przestrzenna

Umiejętność pracy w zespole

LETNI PROGRAM STAŻOWY



REKRUTACJE ZAKOŃCZONE

Dział Kadr i Płac

Techniczny ICC

Laboratorium

Dział BHP i OŚ
Jakości PCC

Dział Technologii IFC



MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z 

Opiekunem Praktyk i Staży
Magda Woźniak

Tel. 61 44 26 877
mwozniak@phoenixcontact.com

 

Phoenix Contact Wielkopolska

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl

 


