
  

 

 
 

 
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, BHP, Budownictwo, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika,  

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 (z numerem i motywacją do realizacji wybranego 
projektu) w j. angielskim należy wysyłać na adres kariera@polsl.pl z dopiskiem  
„STAŻ GM – 08.2014” najpóżniej do 20.07.2014;  

 Czas trwania: 6 miesięcy  (18.08.2014 – 31.01.2015); 
 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 – 08.2014” 
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TEMAT PL OPIS 
KIERUNEK 
STUDIÓW 

OCZEKIWANE WYNIKI WYMAGANIA 

8 

Projekt  
optymalizacji  
gospodarki 

cieplnej przez 
zastosowanie  
kogeneracji 

gazowej  
i pompy ciepła, 

poprawa 
efektywności 
energetycznej 

Preparation of technical solution to 
cogeneration and heat plant 

project 

Electrical 
faculty 

Technical project of  
installation for 

cogeneration unit  and 
heat pump 

English – good; analytic skills; 
basic knowledge of 

electrical/electronic components 
and network architecture; driving 

license 

24 

Optymalizacja 
konstrukcji 

transportowych 
stosowanych w 

procesie 
wysyłkowym 

zestawów 
samochodowych 

SKD 

 
Przeanalizować istniejące 

konstrukcje nośne i pomocnicze 
stosowane w procesie 

przegotowania zestawów 
samochodowych do wysyłki 

eksportowej. Zadanie polega na 
minimalizacji ich wagi, kosztu oraz 
optymalizacji czasu eksploatacji 

konstrukcji  
i udźwigu. Przygotowanie 

dokumentacji. 
 
 

Mechanika i 
Budowa 

Maszyn/Bu
downictwo 
(Konstrukcj

e 
budowlane) 

Projekt stelaży 
załadowczych dla 

wysyłki samochodów 
SKD. Obliczenie 
wytrzymałości ich 

konstrukcji i propozycje 
zmniejszenia ciężaru 

obecnych ram. 

Znajomość j. angielskiego. 
Doświadczenie w obliczaniu 

konstrukcji (np. praca dyplomowa 
na ten temat). Znajomość 

Autocad. Unigraphics - mile 
widziany 


