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4-ta największa fi rma w Europie

KIM JESTEŚMY?
powstaliśmy w

1992
przedstawicielstwa w

14 krajach

14
zakładów produkcyjnych

 74
   krajów na świecie

 1 mld zł
   przychodów w 2011 r.

sprzedaż
do ponad

ponad

3500
dystrybutorów

5
marek produktowych

11
showroomów

70%
przeznaczonych na export

8 mln
krzeseł produkowanych rocznie

5700
pracowników



 >  kompleksowe rozwiązania meblowe 
do wnętrz publicznych i prywatnych

 >  3500 dystrybutorów na całym świecie
 > sprzedaż w 74 krajach
 >  11 showroomów

Benelux
Czechy
Francja
Niemcy
Węgry
Kazachstan
Polska

Rumunia
Rosja
Słowacja
Ukraina
Emiraty Arabskie
Anglia
USA

GLOBALNY ZASIĘG



CO PROPONUJEMY?
 >  Praktyki dla studentów kierunków: 
- Mechanika i budowa maszyn
- Mechatronika 
- Automatyka i Robotyka 
- Inżynieria materiałowa 
- Zarządzanie i inżynieria produkcji



OBSZARY PRAKTYKI:
 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 >   Projektowanie i konstrukcja 

krzeseł i mebli biurowych

 >  Projektowanie i konstrukcja narzędzi do 
obróbki metalu i tworzyw sztucznych

 >  Projektowanie procesów technologicznych 
wykorzystywanych w przetwórstwie 
metali (cięcie rur i profi li metalowych, 
gięcie, spawanie, wykrawanie, tłoczenie)



OBSZARY PRAKTYKI:
MECHATRONIKA
 >  Projektowanie i instalacja nowoczesnych 

zautomatyzowanych linii produkcyjnych

 >  Wykorzystanie programów CAD/CAM 
w projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów



OBSZARY PRAKTYKI:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 >  Tworzenie oprogramowania, projektowanie 

i eksploatacja sterowników

 >  Projektowanie i eksploatacja 
systemów sterowania

 >  Projektowanie zrobotyzowanych 
gniazd produkcyjnych



OBSZARY PRAKTYKI:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
 >  Projektowanie i obsługa procesów obróbki 

powierzchniowej metali (uszlachetnianie 
powierzchni: cynkowanie, obróbka 
galwaniczna, lakierowanie proszkowe) 



OBSZARY PRAKTYKI:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA 
PRODUKCJI
 > Organizacja miejsc pracy

 > Dozór i rozliczenie produkcji

 > Logistyka transportu międzyoperacyjnego



WYBIERZ SWOJE MIEJSCE 
I DOŁĄCZ DO NAS!
 >   Organizujemy bezpłatne praktyki zawodowe 
dla studentów szkół wyższych

 >   Proponujemy praktyki płatne 
dla studentów wybranych 
w procesie rekrutacji

 >   Realizujemy praktyki/staże 
w ramach projektów unijnych

WYBIERZ SWOJE MIEJSCE

bezpłatne praktyki zawodowebezpłatne praktyki zawodowe



ZAPEWNIAMY: 
 >  Dostęp do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań

 >  Wspólnie ustalony Program Praktyk oraz proces 
wdrożenia w wybranym Dziale

 >  Dedykowany Opiekun Praktyk

 > Wsparcie w przygotowaniu pracy dyplomowej 
ze strony naszych ekspertów

 >  Indywidualna ocena praktyki/stażu 
wraz z certyfi katem ukończenia praktyk

 > Indywidualna współpraca z przełożonym



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Pużaka 49, pokój 21
email: rekrutacja@nowystylgroup.com
tel. 13 43 76 819 lub 13 43 76 171

www.facebook.com/GrupaNowyStyl
Dołącz do nas na facebooku!


