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Firma świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu montażu i produkcji. Pracownicy AAS to młodzi ludzie, 
zaangażowani w swoją pracę i profesjonalnie podchodzący do swoich obowiązków. Naszych Inspektorów
oraz Inżynierów zatrudnionych do konkretnych zleceń wyróżnia myślenie nastawione na jakość.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: operator wsparcia produkcji, koordynator oddziału.

Więcej informacji na: www.aasystems.pl/praca

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED mieści się w Rudnikach, niedaleko Częstochowy. Jest producentem 
narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych oraz komponentów niemedycznych ze stali nierdzewnej i tytanu.
Od początku swojego istnienia, czyli od roku 1946 szczyci się wysoką jakością swoich produktów, a mottem firmy 
jest hasło „From idea to solution”. Już w dwa lata po założeniu, czyli w 1948 roku firma CHIRMED zaczęła 
eksportować swoje produkty na cały świat. 
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: konstruktor, szlifierz metalu, operator maszyn CNC oraz osoby 
odpowiedzialne za regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych (z wykształceniem w dziedzinie prawa, 
medycyny, farmacji, inżynierii i innej odpowiedniej dziedzinie naukowej).

Więcej informacji na: www.chirmed.pl

Firma Dukt Sp. z o.o., powstała w 2008 roku. Jesteśmy firmą handlową specjalizującą się w kompleksowym 
zaopatrzeniu zakładów przemysłowych oraz klientów indywidualnych w pełny asortyment wyrobów hutniczych  
ze stali specjalnych oraz zwykłych. Spółka posiada doświadczoną, wykwalifikowaną i kompetentną
kadrę pracowników technicznych i fizycznych, gwarantującą rzetelną i fachową współpracę z naszymi 
partnerami handlowymi.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybką i kompleksową realizację powierzonych
nam zamówień, dlatego też zaufało nam już wielu kluczowych klientów przemysłu: energetycznego, 
gazowniczego, stoczniowego i innych sektorów (np. maszynowego).                   
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: technolog metalurg, specjalista  ds. jakości.

Więcej informacji na: www.dukt.com.pl

Spółka ELSEN SA kształtuje swą działalność jako firma energetyczna, lokalna, mocno związana ze swoimi 
klientami zlokalizowanymi w przemysłowej, inwestycyjnej części miasta Częstochowy. Zapewniamy 
kompleksową obsługę odbiorcy prze cały proces realizacji współpracy. Udzielamy doradztwa technicznego
w celu efektywnego wykorzystania dostarczanej energii.  Nasze produkty są ciągle rozwijane i doskonalone
pod każdym względem.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: automatyk/informatyk, maszynista turbin i wymiennikowni, 
elektryk, palacz kotłów, ślusarz, spawacz.

Więcej informacji na: www.elsen.pl



Exact Systems jest liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części oraz wyrobów 
gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce i jedną z największych firm w Europie.
Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 14 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech,
Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Chinach, Hiszpanii oraz Portugalii.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: kontrolerów jakości, koordynatorów, kierowników oddziału, 
inżynierów rezydentów oraz specjalistów ds. jakości.

Więcej informacji na: 

Firma INERGIS S.A. działa od 1988r. w branży budowlano-instalacyjnej. Jedną z dziedzin, w której się 
wyspecjalizowała to Odnawialne Źródła Energii (OZE) czyli energia z biomasy, instalacje solarne, instalacje 
fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz Kogeneracja, Trigeneracja. Poza usługami z zakresu OZE w ofercie firmy 
znajdują się również: usługi projektowe, nowoczesne technologie grzewcze, instalacje wentylacyjno- 
klimatyzacyjne, handel materiałami instalacyjnymi, serwis urządzeń grzewczych, chłodniczych, 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych,  termomodernizacje, roboty ogólnobudowlane. 
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: kierownik i inżynier robót sanitarnych, specjalista
z zakresu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, projektant/kosztorysant instalacji sanitarnych,
spawacz i monter instalacji sanitarnych.

Więcej informacji na: www.inergis.pl

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. to jeden z największych pracodawców w regionie. Od ponad 120 lat zajmuje 
się w Częstochowie wytapianiem stali i jej przetwarzaniem. W tym czasie Huta wyprodukowała ponad 45 mln 
ton stali. ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. jest czołowym producentem blach grubych.
Oferuje szeroki asortyment blach okrętowych, trudnościeralnych, konstrukcyjnych, kotłowych, 
zbiornikowych, specjalnych, na konstrukcje morskie, na rurociągi - produkowanych według określonych norm 
i na indywidualne zamówienie klienta.Huta dba o bezpieczeństwo pracowników oraz dostawców
i odbiorców swoich produktów. Wspiera ważne inicjatywy społeczne w regionie, kulturę i sport. Na terenie 
przedsiębiorstwa od wielu lat organizowane są praktyki zawodowe: uczniowskie i studenckie, staże 
doktoranckie, badania naukowe oraz  wizyty grup młodzieży.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu 
metalurgicznego, automatycy, elektromechanicy, elektronicy, elektrycy, ślusarze – osoby zarówno
z wykształceniem technicznym jak i branżowym.

Więcej informacji na: www.hutaczestochowa.pl

Przedmiotem działalności firmy Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z.o.o jest świadczenie 
usług budowlano – montażowych związanych z kompleksową budową obiektów mieszkaniowych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych i specjalistycznych, a także modernizacją, rozbudową i adaptacją 
istniejących budynków oraz wykonywanie prac remontowych w zakresie budownictwa według najnowszych 
technologii w kraju i za granicą. Dzięki wysokim standardom pracy wykonujemy skomplikowane projekty 
budowlane i jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość usług dla naszych klientów. Kompleksowa 
Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o. to godny zaufania partner zachowujący wszelkie wymagane 
standardy wykonawcze. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane firmie od lat przez różne 
organizacje i gremia.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: cieśla, zbrojarz, murarz, monter instalacji automatyki 
kontrolno-pomiarowej, monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, inżynier instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych.

Więcej informacji na: www.kobnext.pl



Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A to Spółka której początki funkcjonowania sięgają lat 
pięćdziesiątych. Pod obecną nazwą prowadzi działalność od 2013 roku. W zakres naszej działalności wchodzą: 
wykonawstwo konstrukcji stalowych realizowanych we własnych wytwórniach o rocznej zdolności produkcyjnej 
6500 ton. Będąc ogniwem jednej z największych w kraju budowlanych Grup Kapitałowych – MOSTOSTAL ZABRZE 
S.A. mamy dostęp do  zaplecza technicznego w postaci pracowni projektowych, ośrodka spawalniczego,
bazy sprzętu, laboratoriów kontroli itp.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: ślusarz-monter, spawacz, operator maszyn do cięcia 
termicznego blach.

Więcej informacji na: www.realizacje.mz.pl 

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Jedność w Częstochowie prowadzi działalność od roku 1899. 
Jesteśmy najstarszą firmą handlową działającą na naszym terenie która  zatrudnia ogółem około 600 
pracowników, będąc jedną z największych firm działających w regionie. Bardzo chętnie zatrudniamy uczniów
do praktycznej nauki zawodów: sprzedawca, piekarz, cukiernik, wędliniarz. Naszym uczniom gwarantujemy 
umowę o naukę zawodu, praktykę wyłącznie na pierwszej zmianie, prawo do urlopu wypoczynkowego
oraz dodatkowe nagrody: świadczenia socjalne i spotkania integracyjne Po zakończonej nauce zawodu 
gwarantujemy pracę na czas nieokreślony.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: sprzedawca, piekarz, cukiernik, wędliniarz.

Więcej informacji na: www.czestochowa.spolem.org.pl

Przedsiębiorstwo TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE, jest obecne na rynku od 1992r. od początku łącząc pasję 
przedsiębiorczości oraz zainteresowania zawodowe właścicieli i pracowników z oczekiwaniami rynku. Z misją 
„Dbamy o Twoje ciśnienie!” zdejmuje z użytkowników troskę o właściwe funkcjonowanie maszyn i urządzeń. 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w  produkcji i dostawach uszczelnień przemysłowych, gumowych wyrobów 
formowych, remontach i regeneracji hydrauliki siłowej.  Zależnie od potrzeb, klienci uzyskują doradztwo 
techniczne, projekt węzła roboczego lub detalu, wymagane uszczelnienia, elementy gumowe lub tworzywowe 
oraz usługę remontową wraz z montażem części składowych siłownika.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: tokarz-frezer manualny i CNC, mechanik zespołu hydrauliki 
siłowej, inżynier.

Więcej informacji na: www.test.pl

Stolzle Częstochowa - firma z siedzibą przy ul. Warszawskiej 347 oferuje innowacyjne i zorientowane
na wzornictwo rozwiązania dla projektów ekskluzywnych i prywatnych. Stolzle produkuje wysokiej jakości szkło 
opakowaniowe dla przemysłu farmaceutycznego, perfum i kosmetyków, jak również małe do żywności i napojów. 
Firma może pochwalić się współpracą z największymi światowymi koncernami, mowa m.in. o Diageo (Ciroc), 
Berlin Package Drink (Kirkland), Stock, Avon, Oriflame, Eveline, czy L’Oreal. 
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: pracownicy produkcji, programiści CNC, pracownicy 
utrzymania ruchu, automatycy.
  

Więcej informacji na: www.stoelzle.com



Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL istnieje od 1993 roku. Fundamentami powstania naszej Firmy 
były dwa sektory funkcjonowania: budownictwo oraz handel wyrobami hutniczymi. Dowodem na naszą wysoką 
jakość i kompetencje są setki zadowolonych mieszkańców Częstochowy, którzy zdecydowali się na zakup 
mieszkań oraz domów wybudowanych przez naszą Firmę, a także Odbiorcy wyrobów hutniczych, do których 
dostarczyliśmy w ciągu naszego dwudziestopięcioletniego okresu funkcjonowania tysiące ton stali.  Nasza 
działalność nie obejmuje jedynie Polski. Dużą część wyrobów stalowych dostarczamy do takich krajów jak Nigeria, 
Republika Południowej Afryki oraz Wielka Brytania.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: magazynier, operator żurawia samojezdnego, kierowca kat. C+E.

Więcej informacji na: www.unipol.czest.pl

Firma ZF w Częstochowie jest częścią globalnego koncernu ZF Friedrichshafen AG, będącego drugim największym 
dostawcą branży Automotive na świecie. W Częstochowie firma istnieje od 1990 roku. Głównym celem naszych 
produktów jest utrzymanie pasażera w optymalnej pozycji podczas kolizji drogowej, tak by ograniczyć
jej negatywne skutki dla zdrowia i życia.
Centrum Inżynieryjne składa się z dwóch grup: mechaników oraz elektroników i łącznie zatrudnia ponad 600 
specjalistów. Wspieramy rozwój zaawansowanych systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów  
oraz rozwijamy  nowe linie produktowe dla Systemów Zintegrowanych, Systemów Wizyjnych, Kamer i Radarów. 
Współpracujemy z globalną siecią Centrów Rozwojowych zlokalizowanych na całym świecie.
Zapotrzebowanie na pracowników w Zakładach Produkcyjnych: pracownicy produkcji, specjaliści oraz 
inżynierowie z obszarów technologii, automatyki oraz jakości.
Zapotrzebowanie na pracowników w Centrum Inżynieryjnym: inżynierowie programowania (SW), inżynierowie 
testowania oraz inżynierowie elektroniki (HW), inżynierowie projektowania, inżynierowie produktu oraz 
inżynierowie modelowania i symulacji.

Więcej informacji na: www.zf.com/pl

TÜV to jedna z najlepiej znanych marek na świecie. To marka będąca synonimem zasad: bezpieczeństwa, 
pewności, solidności i bezstronności. Zasady te są stosowane nie tylko w Niemczech ale na całym świecie.
Firma THÜRINGEN świadczy usługi w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem i jakością. W centrum 
naszej działalności znajdują się usługi takie jak: analizy, oceny, pomiary, badania i szkolenia oraz certyfikacja. 
Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych klientów, i rozwiązywania zleconych nam zadań. Nasze motto
to „Bezpieczeństwo w dobrych rękach!”.
Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: automatyk, informatyk, specjalista od IoT (Internet of Things), 
elektryk, logistyk

Więcej informacji na: www.tuv-thuringen.pl  

FIRMY ZAINTERESOWANE ZAMIESZCZENIEM W BIULETYNIE AMBASADORA 
MŁODEGO PRZEMYSŁU SWOJEGO KRÓTKIEGO OPISU, LOGOTYPU ORAZ 

INFORMACJI O ZAPOTRZEBOWANIU NA PRACOWNIKÓW W PERSPEKTYWIE 5 
NAJBLIŻSZYCH LAT, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 

paulinakordas@przemyslowa-akademia.pl
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