
 
 
 

 

 

 
 

PROGRAM STAŻOWY  
General Motors Manufacturing Poland 

GMMP to najnowoczesniejszy zakład na Śląsku, dysponuje najnowszymi technologiami. Staż 
otwiera drogę do kariery inżynierskiej i stwarza możliwość dynamicznego rozwoju poprzez 

realizację samodzielnego projektu i konfrontację wiedzy akademickiej z realnymi wyzwaniami 
inżynierskimi. Ponad 80 byłych stażystów pracuje w gliwickiej fabryce Opla. 

Projekty realizowane są we wszystkich działach: Tłoczni, Karoserii, Montażu 
Głównego, Utrzymania Ruchu, Jakości, Inżynierii, Planowania Produkcji  

i Dostaw Materiałowych, Zakupów i Finansów. 

 
Profil kandydata: 

 Student ostatniego semestru I/II stopnia (lub absolwent I/II stopnia do 6 m-cy po obronie), kierunków: 

Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektryka, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa 

Maszyn, Elektrotechnika, Energetyka, Matematyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i pokrewnych;  

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka będzie atutem; 

 Dodatkowe wymagania wskazane jako potrzebne do realizacji danego projektu  
(lista projektów obejmujących różne dziedziny poniżej).  

 
Warunki realizacji: 

 rekrutacja: CV i List Motywacyjny w j. polskim i angielskim z numerem preferowanego 
projektu należy wysyłać na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem „STAŻ GM – luty 2014” 
najpóżniej do 17.01.2014;  

 Czas trwania: 6 miesięcy  (03.02.2014 – 25.07.2014); 
 Wynagrodzenie: przez pierwsze 3 miesiące stypendium w wysokości 1000zł/m-c brutto,  

po 3 miesiącach 1700zł/m-c brutto; 
 Czas pracy: 8h/dzień, 5 dni w tygodniu (gwarantowana możliwość zwolnień na zajęcia). 

 
Dodatkowe informacje:  

 Językiem obowiązującym stażystów na stanowisku JUNIOR ENGINEER jest angielski, w związku z czym kandydat 

powinien wykazać się płynną znajomością tego języka; 
 Każdy stażysta realizuje projekt inżynierski pod kontrolą i przy wsparciu opiekuna z GMMP;  

 Obrona/przedstawienie projektu odbywa się na zakończenie stażu lub w jego połowie jeśli stażysta realizuje dwa 

mniejsze projekty (w j.angielskim); prezentacja wyłącznie w j.angielskim; 

 GMMP nie gwarantuje i nie wyklucza możliwości zatrudnienia kandydatów po pozytywnym zakończeniu stażu. 

 
 

Każdy stażysta może liczyć na:  
 Przyjazne środowisko pracy; 

 Pomoc ze strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry; 

 Liczne szkolenie indywidualne i stanowiskowe; 

 Możliwość napisania pracy dyplomowej w oparciu o informacje GMMP; 
 
 

 

Dołącz do zespołu…. 
CV i List Motywacyjny (ze wskazaniem preferowanego projektu do realizacji) 

 w j.angielskim należy wysyłać na adres kariera@polsl.pl  

z dopiskiem „STAŻ GM – luty 2014” 
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  TEMAT PL OPIS KIERUNEK STUDIÓW WYMAGANIA 

1 

Przyczyna i mechanizm 
powstawania defektów 

gwarancyjnych elektrycznych 
modułów pojazdu. Analiza 

przypadków i działania 
prewencyjne. 

Bazując na dostarczonych uszkodzonych komponentach lub opisach 
defektu oraz dokumentacji pojazdu i procesu produkcyjnego należy 
odtworzyć prawdopodobne przyczyny i mechanizm jego powstania,  

a następnie zaproponować lub wdrożyć działania zapobiegające 
powstaniu podobnego defektu w przyszłości. 

Elektrotechnika, 
Automatyka  
i Robotyka 

English - good 
Analytic skills 
Basic knowledge of electrical/electronic 
components and network architecture. 
Driving licence 

2 

Wsparcie w analizie 
wymiarowej problemu 

pasowania przodu modelu 
Cascada/GTC 

Measurement ,DIM analysys, contact with suppliers, matching,  
workshops organisational, statistical data from SIP, GCA, QAP:  

collection and analysys 

Mechanika i Budowa 
Maszyn, Inżynieria 

Materiałowa 

English – good, Analythic skills 
Basic metrology skills 
Driving licence 

3 

Tworzenie dokumentacji 
technologiczno-procesowej 

dla Wydziału Karoserii z 
wykorzystaniem systemów 

CAD oraz PLM (NX 7.5, 
Process Designer). 

The trainee will be responsible for the creation of process 
documentation program Process Designer and create reports for the 

production department in the E-BOP software. 

Mechanika i Budowa 
Maszyn, 

Automatyka  
i Robotyka 

 

Narzędzia CAD 2D, 3D 
Podstawowa wiedza z tworzenia 
dokumentacji technologicznej. 
J. angielski. 
Tools CAD 2D, 3D 
Basic knowledge of creating technical 
documentation. 
English language 

4 

Przygotowanie bazy procedur 
dotyczących instalacji 

elektrycznych 

Preparation of procedures and requirements for electrical installations 
(the scope, requirements,  measurements perdiod of time, the existing 

legal provision, etc). 
Elektrotechnika 

English – good, SEP: 1kV 
 Knowledge of the law (electrical 
installations) 
AutoCad, Eplan 

5 

Obliczenia sieci  zasilającej  
średniego  i niskiego napięcia   

w GMMP 

Obliczenia sieci wraz  obliczeniami prądów zwarciowych,  koordynacji 
zabezpieczń,  Network calculation , short circuit study 

Elektrotechnika 

English – good, SEP: 1kV 
Knowledge of computer software for  
networjk calculation ) 
Znajomość  wykonywania obliczeń 
rozpływów prądów i mocy za pomocą 
programów OeS 4.3  
AutoCad, Eplan 

6 

Analiza i weryfikacja pracy  
jednostek wentylacyjnych pod 

kątem  poprawy   
energoefektywności  i analizy 

kosztów cyklu pracy 

Measurement of  air flow with analysiss  of room air replacemnet ; 
analysis of  ventilators, driver , VSD  eficiency , analysiss of  filter 

eficiency , optimization of  AHU  work time and parameters 
Energetyka 

Strong analythic skills 
Good English knowledge 
Ventilators  knowledge 

7 

Implementacja  i kontrola 
wprowadzenia normy 

Efektywności Energetycznej 
ISO 50001 na stronach 
intranetowych  GMMP 

To improve daily supervising of ISO 50001 rules implementation, it is 
necessary  to create on GMMP intranet  webpages,  to give  quick 
information to  management  of  energy  efficiency improvement  

informations 

Informatyka 

English - fluent 
Analythic skills 
C+ Programming experience , webpage 
creation skills, 

8 

Zastosowanie analizy obrazu 
fotograficznego do oceny 

samochodów podczas 
produkcji na linii 

Użycie analizy obrazu fotograficznej zarówno do oceny zgodności 
samochodu z zamówieniem jak i poprawności operacji montażowych 

Informatyka 
Umiejetność programowania, 
znajomość aplikacji analizujących 
obrazy 

9 

Tematy gwarancyjne typu 
"niewłaściwe części, 

brakujące części" - korelacja z 
GSIP, wydruk zawartości i 

modyfikacja zestawu 
"Accesory Bag" 

Studies of warranty cases of particular type (wrong/missing parts), 
correlation to internal findings and check content. Special focus on 

Accesory Bag. 
 

Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji 

English - very good 
Computer skills 

10 

Analiza wyników badań opinii 
klientów typu NCBS oraz 

danych ADAC 

Interpretation and categorisation of customer verbatims. Sufficiency 
planning based on equivalent warranty cases 

Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji 

English - very good 
German - recommended. 
Computer skills 

11 

Analiza tematów 
gwarancyjnych specyficznych 
dla wybranych rynków (Rosja 

- proces SKD, Turcja) 

Identification of topics of higher impact from specific markets with 
identification of their root causes 

Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji 

English - very good 
Russian - very good 
Computer skills 

12 

Wdrożenie automatycznego 
monitorowania parametrów 
statystycznych procesu dla 
połączeń skręcanych przy 
pomocy kluczy EC Tool na 

wydziale GA 

Wdrożenie monitorowania w trybie on-line podstawowych parametrów 
procesu (Cp i Cpk) w wybranym obszarze linii produkcyjnej. 

Wykorzystanie analizy trendów dla wartości średniej i rozrzutu do 
sygnalizowania nieoczekiwanych zmian w procesie. Automatyzacja 

przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi narzędziami na linii a 
inżynierami odpowiedzialnymi za sterowanie procesem. Wykorzystanie 

możliwości systemów Tools Talk i Tools Net w realizacji zadania 

Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji, 

Matematyka 

Znajomość tematu statystycznego 
sterowania procesem, również dla 
rozkładów innych niż normalny. 
Znajomość obsługi komputera, pakietu 
MS Office, j. angielskiego. 

13 

Opracowanie konstrukcji, 
zbudowanie i 

zaimplementowanie na linii 
produkcyjnej bezzałogowego 

wózka samojezdnego 

Zaprojektowanie i zbudowanie samojezdnego wózka AGV w oparciu o 
innowacyjne rozwiązania przy współpracy Instytutu Badawczego 

Politechniki Warszawskiej 

Automatyka  
i Robotyka 

Znajomość  zagadnień automatyki, 
biegła znajomość obsługi komputera. 
Dobra znajomość języka angielskiego 

14 

Opracowanie bazy zmian 
stacji geometrycznych na 

Wydziale Spawalnii (Karoserii) 
dla modelu Astra HB 

(pięciodrzwiowy) 

Wprowadzenie aktualnego statusu geometrycznego stacj  na podstawie 
dostępnych danych pomiarowychi do oprogramowaniu  Team Center 

Tecnomatic s (znajomość tego opragramowania NIE JEST wymagana). 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Podstawowa wiedza z systemów CAD 
(znajomość UG/Teamcenter będzie 
dodatkowym atutem), podstawowa 
znajomość j.angielskiego 

15 

Udział w projekcie redukcji 
ilości wyiskrzeń w stacjach 

zrobotyzowanych celem 
zmniejszenia ilości napraw 
powierzchni karoserii na 

Spawalni 

Zbieranie danych o miejscu występowania odprysków na karoserii, 
następnie ich lokalizacja (co do miejsca powstawania) na linii 

zgrzewania i podjęcie działań korygujących 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Podstawowa wiedza z systemów CAD 
(znajomość UG/Teamcenter będzie 
dodatkowym atutem), podstawowa 
znajomość j.angielskiego 

16 

Zmniejszenie ilości pęcherzy 
powietrznych w uszczelniaczu 
na częściach podwieszanych 

karoserii (drzwi, maska, 
pokrywa bagażnika) 

Zbieranie danych o miejscu wystepowania  pęcherzy, następnie analiza 
ściezki klejowej i wprowadzanie korekt aplikacji na stacjach 

zrobotyzowanych 

Mechanika i Budowa 
Maszyn, Inżynieria 

Materiałowej 

Podstawowa wiedza z systemów CAD 
(znajomość UG/Teamcenter będzie 
dodatkowym atutem), podtawowa 
znajomość j.angielskiego 

17 
Analiza różnic procesowych i 

czasowych dla różnych modeli 
samochodów 

The trainee will be responsible for preparation of proceses and times 
difference analysis (based on proces documentation for General 

Assembly) 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

English - good 
MS Office knowladge (Access, Excel, 
VBA) 
Analythic skills 

18 

Instalacja stanowiska   do 
przenoszenia układów 

wydechowych na wózek 
montażowy dla projektu D2xO 

Adaptation and rebuilding of existing area for new station and 
installation of new exhaust system handling device for D2xO project 

Mechanika i Budowa 
Maszyn, Automatyka i 

Robotyka 

Tools CAD 2D, 3D 
Basic knowledge of creating technical 
documentation. 
J. English 

19 

Opracowanie bazy zmian 
stacji geometrycznych na 

Wydziale Spawalnii (Karoserii) 
dla modelu Cascada 

Wprowadzenie aktualnego statusu geometrycznego stacj (w tym 
weryfikacji elementów bazowych) i do oprogramowaniu  Team Center 

Tecnomatic s (znajomość tego opragramowania NIE JEST wymagana). 

Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Podstawowa wiedza z systemów CAD 
(znajomość UG/Teamcenter będzie 
dodatkowym atutem), podtawowa 
znajomość j.angielskiego 


