
l 

 

 

PŁATNE STAŻE 

 

Jeśli jesteś studentem III, IV lub V roku  
prześlij swoje CV na adres:  info.krosno@bwigroup.com 
i zdobywaj doświadczenie w jednym z obszarów firmy: 

 
▪ Dział Inżynierii Wytwarzania ds. Nowych Uruchomień i Ciągłego 

Doskonalenia 
Preferowane kierunki : Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn 

▪ Dział Utrzymania Ruchu 
Preferowane kierunki: Mechatronika, Automatyka, Elektryka/Elektronika, Budowa 
i eksploatacja maszyn 

▪ Dział Inżynierii Przemysłowej ds. Nowych Uruchomień i Ciągłego 
Doskonalenia 

Preferowane kierunki: Towaroznawstwo, Informatyka w inżynierii, Mechanika i 
budowa maszyn, 

▪ Dział Jakości 
Preferowane kierunki: Zarządzanie jakością i produkcją, Towaroznawstwo, 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

 
BWI Poland Technologies jest spadkobiercą i kontynuatorem wieloletnich tradycji  

w zakresie projektowania i wytwarzania podzespołów zawieszeń samochodowych, 

zapoczątkowanych jeszcze w ramach koncernu General Motors i kontynuowanych później, jako 

Delphi Corporation. Obecnie działając pod skrzydłami chińskiego konsorcjum BWI Group, firma 

jest światowym dostawcą zawieszeń na globalnym rynku pojazdów. Zatrudnia ponad 3000 

pracowników na całym świecie i ma swoje zakłady produkcyjne w Azji, Ameryce Północnej  

i Europie. W Polsce posiada zakład produkcyjny w Krośnie oraz nowoczesne Centrum Badawczo 

– Rozwojowe w Krakowie. Zakład produkcyjny w Krośnie ma ponad 70 lat tradycji w produkcji 

zawieszeń w tym amortyzatorów, które produkuje między innymi dla takich klientów jak: BMW, 

Jaguar Land Rover, Stellantis ( Opel, Fiat, Peugeot, Citroen, Chrysler, Dodge) Volvo, Ford, Audi, 

Ferrari, Lamborghini, Daimler, Honda. Rozwój produktów jest obsługiwany przez wysoko 

wykwalifikowanych inżynierów. W swej bogatej historii firma wdrożyła szereg innowacyjnych 

rozwiązań w dziedzinie zawieszeń pasywnych i aktywnych współpracując z czołowymi 

producentami samochodów na całym świecie. 

 

Osoby zainteresowane odbyciem płatnego stażu  proszone są o przesłanie CV na adres: 

info.krosno@bwigroup.com, w tytule maila wpisując nazwę działu, w którym miałby 

odbyć się  staż. 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
administratora, którym jest BWI Poland Technologies Sp z o.o.  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby 
przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 
11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.  

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych 

osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez firmę BWI. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji 

prosimy przesyłać na adres:info.krosno@bwigroup.com  

Buduj swoją przyszłość 

w BWI Group 
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