Atos Global Delivery Center Polska
Oleska 12, 45-231 Opole
+48 22 444 6500
talentsinit@atos.net
www.atos.net/kariera
https://www.facebook.com/
jobs.atos.net

Atos to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej zatrudniający około 120 000 pracowników w 73
krajach. Oferujemy usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych, outsourcing
i doradztwo. Jesteśmy wyłącznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Opolu, Wrocławiu, Warszawie,
Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Rzeszowie pracuje dziś około 5000 osób. Firma wielokrotnie
była 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. Zatrudniamy tu specjalistów w obszarach takich jak m.in. Java, .Net, SAP czy Project Management Office.

AXABEE Sp. z o.o.
Reymonta 39, 45-072 Opole
+48 77 541 23 52 / 885 992 307
malwina.wojciechowska@axabee.com
axabee.com
https://facebook.com/axabeecom/
https://www.axabee.com/pl/#kogoszukamy

Axabee to szybko rozwijający się software house, z siedzibami we Wrocławiu i Opolu. Tworzymy rozmaite
projekty, od aplikacji back-office po rozbudowane produkty dla e-commerce, dedykowane przede wszystkim dla
turystyki. Pracujemy głównie w technologiach NET oraz Javascript (React, Node.js).
Specjalizujemy się w aplikacjach webowych i mobilnych. Tworzymy m.in. wyszukiwarki, systemy do
zbierania opinii czy rekomendery. Efekty naszej pracy są widoczne jak na dłoni, a miarą naszego sukcesu są
miliony zadowolonych odbiorców.
To co nas wyróżnia to niezawodność, know-how, konsekwencja, innowacyjność. Oprócz pracy przy
ciekawych projektach, naszym pracownikom możemy zaoferować szereg benefitów – udział w konferencjach,
szkoleniach, a także dofinansowanie do atrakcyjnych ofert wczasów w wyjątkowych miejscach – bo warto czasem
oderwać wzrok od monitora!

Diehl Controls
Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów
+48 77 40 37 460
paulina.rosa@diehl.com
www.diehl.com
-

-

Diehl Controls jest czołowym, międzynarodowym producentem i dostawcą urządzeń sterujących dla sprzętów
gospodarstwa domowego, wykorzystujących energooszczędne rozwiązania oraz systemy komunikacji
bezprzewodowej. Ma ponad 50 lat doświadczenia w opracowywaniu produktów elektromechanicznych i elektronicznych. Zatrudnia ponad 4000 Pracowników na całym świecie. W tym w Polce (Namysłów i Wrocław) około
1200 osób.

Donaldson Polska Sp. z o.o.
Smaków 6, 49-318 Skarbimierz
+48 77 4494517
job.poland@donaldson.com
strona www.donaldson.com
-

www.gowork.pl
www.pracuj.pl
Fabryka Donaldsona w Skarbimierzu koło Brzegu została otwarta w 2015 roku. Obecnie zatrudnia 250
pracowników. W fabryce produkowane są filtry powietrza i cieczy dla wiodących marek pojazdów drogowych jak
i terenowych, w branży rolnej, górniczej i transportowej.
Zakład w Skarbimierzu stwarza doskonałe warunki rozwoju dla swoich pracowników, ze względu na ciągły
rozwój fabryki poszukujemy specjalistów w zakresie inżynierii produkcji, jakości, logistyki, w dziale R&D, jak
również w dziale finansów.

ELEKTROBUDOWA SA
Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
+48 32 259 02 22
agnieszka.kowalewska@elektrobudowa.pl
https://www.elektrobudowa.pl
-

https://www.elektrobudowa.pl/pl/kariera/index

ELEKTROBUDOWA SA – jest firmą produkującą urządzenia elektroenergetyczne oraz świadczącą
kompleksowe usługi na rzecz energetyki oraz przemysłu, w tym przemysłu paliwowego, chemicznego,
metalurgicznego oraz papierniczego. Uznawana jest za lidera wśród polskich firm realizujących zadania na rzecz
sektorów wytwarzania, przemysłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Do kluczowych kompetencji firmy należą kompleksowe realizacje systemów elektroenergetycznych niskich,
średnich i wysokich napięć oraz stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
Jako lider w branży budownictwa elektroenergetycznego oferujemy wiele możliwości dla ambitnych
inżynierów, pozwalając im na dużą samodzielność w realizacji projektów krajowych i zagranicznych.
Sięgnij po sukces – wybierz karierę w ELEKTROBUDOWIE SA!

Fundacja Football Academy Group
Kowalska 2, 45-588 Opole
+48 500 200 490
info@footballacademy.pl
www.footballacademy.pl
https://www.facebook.com/footballacademypl/
https://footballacademy.olx.pl/

Football Academy jest największą w naszym kraju siecią szkółek piłkarskich dla dzieci od 4 do 12 roku życia,
tworzoną już przez blisko 200 oddziałów na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii, w których trenuje już przeszło
17 tysięcy zawodników i zawodniczek, tworząc największą piłkarską rodzinę w naszym kraju.
Marka Footbal Academy funkcjonuje na rynku dziecięcej piłki nożnej już 10 lat, nawiązując współpracę
z ponad setką partnerów, którzy z powodzeniem łączą pasję do piłki nożnej z własnym biznesem.
Football Academy Opole, poszukuje trenerów, stażystów oraz wolontariuszy do prowadzenia zajęć
z młodymi zawodnikami ze szkółki piłkarskiej.
Poszukujemy również osób, które będą promować nasze obozy piłkarskie dla dzieci nie będących
w strukturach Football Academy.

Lubo Tech sp. z o.o. sp. k.
Poznańska 15, 44-120 Pyskowice
+48 32 666 44 50
info@lubotech.pl
www.lubotech.pl
pl.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Lubotech-117171415616823/
-

Jesteśmy polską firmą świadczącą usługi dla firm produkcyjnych na całym świecie w zakresie montażu oraz
relokacji maszyn i urządzeń. Pracujemy głównie dla branży automotive, ale także lotniczej i morskiej. Zajmujemy
się również kompleksową relokacją maszyn przy wykorzystaniu własnych maszyn i urządzeń transportowych
takich jak zwyżki, dźwigi, wózki widłowe itp.
Projekty realizowane są w zakresie mechaniki, elektryki oraz pneumatyki, jak również programowania
robotów. Prace wykonywane są w oparciu o własne projekty lub dokumentację otrzymaną od klienta. Powierzone
zadania realizujemy w zakładach w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, a także poza Europą.
Studentom oferujemy udział w ciekawych projektach w międzynarodowych firmach.

MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Oleska 121, 45-231 Opole
+48 77 455 10 50
biuro@medinet.opole.pl
http://www.medinet.opole.pl
https://www.facebook.com/SimpleS.A.Warszawa
http://www.medinet.opole.pl/kariera/dolacz-do-zespolu/

MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2000 roku. Od 2014 roku firma
należy do Grupy Kapitałowej SIMPLE. Jej założycielami są osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży
informatycznej połączonej z medycyną.
Podstawowym założeniem firmy jest kompleksowe wspomaganie informatyzacji jednostek Ochrony Zdrowia.
Działalność firmy opiera się na tworzeniu, wdrażaniu i supporcie nowoczesnych, autorskich rozwiązań
informatycznych wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami Ochrony Zdrowia. Firma posiada wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń z platformami WINDOWS na bazach MS SQL SERVER.
Spółka realizuje projekty z udziałem doświadczonej kadry specjalistów, zdolnych do wykreowania
i stworzenia najbardziej skomplikowanych i nowatorskich rozwiązań. Zespół MEDINET cechuje
dynamizm, ambicja, duże zaangażowanie oraz elastyczność.

VELUX
ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów
+48 77 40 37 100
hr.nmpl@velux.com
www.velux.pl
https://www.facebook.com/VELUXPolska/
https://velux.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=6&c=velux&r=1

Oferta firmy VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy, okien do płaskiego dachu, jak również
różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania.
Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku.
Fabryka okien i kołnierzy aluminiowych w Namysłowie zatrudnia ponad 850 osób, a jej powierzchnia – blisko 70
tysięcy metrów kwadratowych, zajmuje obszar kilkunastu boisk piłkarskich. Zakład w Namysłowie jest cenionym
miejscem pracy. Fabryka otrzymała także tytuł „wiodącego przedsiębiorstwa we wdrażaniu procesów ciągłego
doskonalenia” podczas Międzynarodowego Kongresu Gemba Kaizen. W Namysłowie znajduje się również
centrum dystrybucji Grupy VELUX na rynek polski i europejski.
Dbałość o dobre relacje w firmie VELUX czerpie swoje źródła z naszej filozofii działania – czyli wizji
Przedsiębiorstwa Modelowego. Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy oraz ich umiejętności, kompetencje
i doświadczenie stanowią o sile naszej firmy. Nasze podejście do zarządzania zasobami ludzkimi sprawia, iż firma
VELUX jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca. Pracownicy to kapitał stanowiący o naszej
konkurencyjności.
Grupa VELUX została stworzona przez ludzi, którzy odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość
i zaangażowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy entuzjazm i własną inicjatywę, dlatego każdy
– od szeregowego pracownika po kierownika – może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów produkcyjnych.
W ten sposób powstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty. W 2017 roku w Grupie VELUX i spółkach
siostrzanych wdrożyliśmy ponad 13 500 usprawnień. Ponad 2900 usprawnień wdrożonych w 2017 roku w fabryce
okien w Gnieźnie przyniosło około 208 tys. zł oszczędności.

Biuro Podróży ITAKA
Reymonta 39, 45-072 Opole
+48 77 5412257
info@itaka.pl
www.itaka.pl
https://www.facebook.com/itakapl
kariera.itaka.pl

ITAKA powstała w 1989 r. i od 2009 r. zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera branży turystycznej.
Sukces firmy jest konsekwencją twórczej pracy, stopniowego i przemyślanego rozwoju. ITAKA jest laureatem
wielu prestiżowych nagród za wysoką jakość usług, jak: Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Rzetelna Firma, Złote
i Kryształowe Godło European Trusted Brand, Jakość Roku, Konsumencki Lider Jakości, Superbrands Polska,
Diament Forbesa i wyróżnia się wysoką wiarygodnością w ratingach turystyka.rp.pl.
W rankingu Najcenniejszych Polskich Marek Rzeczpospolitej jest najcenniejszą marką turystyczną
w Polsce.
W sierpniu 2016 r. ITAKA zakupiła Čedok, najbardziej rozpoznawalną turystyczną czeską markę, co jest
konsekwencją obranej drogi rozwoju i strategii firmy. ITAKA to 28 lat doświadczenia, profesjonalizm,
wiarygodność, nieustający entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pięknych miejsc.

Opoltrans
Norweska 13, 45-920 Opole
+48 77 409 95 05
praca@opoltrans.com.pl
www.opoltrans.com.pl
https://www.opoltrans.com.pl/kariera#opolskie

OPOLTRANS to sieć hurtowni motoryzacyjnych obejmująca swoim zasięgiem całą Europę i niemal
wszystkie kontynenty. Głównymi naszymi odbiorcami są polskie firmy transportowe i warsztaty. Centrala
OPOLTRANS mieści się w Opolu przy ul. Norweskiej 13. Jesteśmy Firmą z kapitałem polskim.
Szeroki asortyment, oraz ogromne powierzchnie magazynowe, pozwalają Klientowi na podjęcie swobodnej
decyzji zakupowej. W ofercie OPOLTRANS znajdują się towary markowe, na pierwszy montaż, oraz zamienniki
produkowane przez wyselekcjonowanych dostawców.
W celu utrzymania czołowej pozycji na rynku zabiegamy o profesjonalizm naszych pracowników.
Kandydatom oferujemy stabilną współpracę, pakiet szkoleń oraz możliwość rozwoju zawodowego. OPOLTRANS
docenia kreatywność, profesjonalizm, uczciwość, umiejętność pracy w zespole, a także szacunek do klientów firmy
i współpracowników.

Pasta Food Company Sp. z o.o.
Północna 12, 45-805 Opole
+48 77 4381 600
rekrutacja@pastafoodcompany.com
rekrutacja@pastafoodcompany.com
-








Jesteśmy producentem świeżej chłodzonej lazanii.
Nasze produkty trafiają na stoły w Europie Środkowej i Wschodniej.
Należymy do międzynarodowego koncernu Ter Beke, który działa w obszarze produkcji dań gotowych
i produkcji wyrobów mięsnych.
Nasza fabryka w Opolu została uruchomiona w 2014 i od tej pory systematycznie rozwija swoją ofertę
i kierunki dystrybucji, tworząc nowe miejsca pracy.
Obecnie zatrudniamy 75 osób, w obszarach: produkcji, utrzymania ruchu, zapewnienia jakości, łańcucha
dostaw, sprzedaży, zakupów, księgowości i HR.
Naszą misją jest dostarczanie konsumentom produktów o najwyższej jakości, a jednocześnie przystępnych
cenowo.

ProPoint Sp. z o.o. Sp.k.
Bojkowska 37R, 44-100 Gliwice
+48 32 270 60 50
info@propoint.pl
www.propoint.pl
https://pl-pl.facebook.com/propointgliwice/
www.propoint.pl/praca

Zakres działalności ProPoint obejmuje programowanie i uruchamianie systemów automatyki przemysłowej
opartych na sterownikach PLC oraz systemach wizualizacji SCADA.
Firma zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych w trybie online wraz z symulacjami w trybie
offline, jak również tworzeniem dokumentacji elektrycznej (EPLAN).
Dzięki wsparciu działu wirtualnych rozruchów (WINMOD) jesteśmy w stanie niemal w 100% przetestować
nasze oprogramowanie, minimalizując czas potrzebny do jego uruchomienia u klienta końcowego.

Stefanini
Wrocławska 152 B, 45-835 Opole
+ 48 502 425 260
jobspl@stefanini.com
http://stefanini.com
https://www.facebook.com/pg/stefaninipoland
http://stefanini.com/en/careers/

Stefanini to międzynarodowe przedsiębiorstwo dostarczające nowoczesne usługi ITO, w tym wsparcie
techniczne IT, rozwój aplikacji, konfigurację systemów IT oraz doradztwo w zakresie ERP/SAP. Firma powstała
w Brazylii w 1987 r., a od 11 lat jest obecna Polsce: ma dwa oddziały w Krakowie i jeden w Opolu.
Wyróżnikiem firmy jest m.in. model korporacji odbiegający od sformalizowanych wzorców amerykańskich
czy zachodnioeuropejskich, nastawiony na elastyczność i rozwój pracowników.
W naszych polskich oddziałach świadczymy usługi wsparcia technicznego, realizowane w kilkunastu
językach obcych, w tym w jęz. niemieckim, francuskim, czeskim, włoskim, holenderskim, słoweńskim, litewskim,
duńskim czy szwedzkim, a zespoły projektowe Stefanini pracują w oparciu o uznane i stosowane na całym świecie
standardy ITIL.

TitanX Engine Cooling Sp. z o.o.
Północna 16, 45-805 Opole
+48 726 007 046
jobs.opole@titanx.com
www.titanx.com
@TitanXpowertraincooling
https://investinopole.pl/job-offer/titanx-engine-cooling-sp-z-o-o/

TitanX jest globalnym dostawcą chłodnic do pojazdów użytkowych. Centrala firmy znajduje się
w szwedzkiej miejscowości Gothenburg.
Firma ma fabryki w Szwecji, USA, Meksyku, Chinach i Brazylii, teraz kolejnym etapem rozwoju jest
Opole – fabryka działa tutaj od kilku miesięcy i cały czas rozwija zakres realizowanych operacji.
TitanX jest częścią grupy Indian Tata AutoComp. Obecnie zatrudnia ponad 900 pracowników na całym
świecie.
Firmę wyróżnia szwedzka kultura pracy nastawiona przede wszystkim na rozwój pracowników. Pracownicy mają
możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje.

TMND Sp. z o. o.
Wrocławska 133, 45-837 Opole
+48 787 032 180
info@tmnd.eu
http://www.tmnd.eu
https://www.tmnd.eu/tm/index.php?page=career

TMND is a system house specializing in three main business areas.
Development and project management in the field of software and system engineering. Projects are implemented in
different industries, such as engineering, automotive, automation, robotics, optics, mobile and more.
In area of IoT, the TMND works on the interaction between man and machine. In the field of virtual reality,
augmented reality, mixed reality and 3D image processing.
TMND also specializes in the field of speech systems for people with disabilities. An important focus is to
adapt the speech systems to the disability and the patient's resulting abilities to ensure the best possible
communication.
TMND is looking for SW Developers and SW Engineers after graduation with studies in computer science or
similar MINT area. Programming experience with C / C ++ or C#, Microsoft / Linux, independent work and
teamwork.

WEEGREE
Krakowska 26/1, 45-018 Opole
+48 532755496
a.knura@weegree.com
www.weegree.com
www.facebook.com/
https://weegree.com/

Śmiałe decyzje i innowacyjne strategie popychają świat do przodu, dlatego stawiamy na ustawiczne doskonalenie.
Jesteśmy świadomi tego, że postęp byłby niemożliwy bez ludzi niezależnych lub myślących nieschematycznie, co
znajduje swoje odzwierciedlenie w polityce naszej firmy, począwszy od logotypu: Weegree – We agree.
Innowacyjność łączymy ze zdobytym doświadczeniem, które uważamy za bazę do osiągania wyższych stopni
rozwoju.
W Weegree doradzamy, tworzymy, zarządzamy. Zajmujemy się outsourcingiem, co oznacza, że możesz przekazać
nam zadania wymagające wkładu pracy wykwalifikowanego personelu. Tym samym możesz myśleć
perspektywicznie i koncentrować się na najważniejszych celach swojej firmy, poszerzeniu działalności lub
podniesieniu jakości usług. Z myślą o naszych klientach inwestujemy w kompleksowe rozwiązania, które
oferujemy w formie narzędzi technologicznych.

Valeo
Przemysłowa 3, 32-050 Skawina
poland.work.mailbox@valeo.com
www.valeo.com
https://www.facebook.com/Valeo.Group/
https://www.valeo.com/en/find-a-job-or-internship/

Grupa Valeo jest światowym liderem w branży samochodowej. Specjalizujemy się w projektowaniu,
produkcji i sprzedaży komponentów, zintegrowanych systemów oraz kompletnych modułów. Na całym świecie
zatrudniamy ponad 111 000 Pracowników, którzy każdego dnia, dzięki swojemu zaangażowaniu przyczyniają się
do ciągłego rozwoju Valeo oraz do realizowania jednej z głównych misji - tworzenia nowych, lepszych rozwiązań
motoryzacyjnych.
Dla Grupy Valeo najcenniejszym kapitałem są pracownicy, dlatego też koncentrujemy się na docenianiu
i rozwoju swoich Pracowników wewnątrz Grupy.
Jeśli chcesz rozpocząć swoją karierę zawodową w międzynarodowej organizacji, w której otrzymasz
możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobędziesz niezbędne doświadczenie pod okiem Ekspertów,
a przy okazji cenisz sobie pracę w przyjaznej atmosferze, Valeo to najlepszy wybór.

