
 

Grupa Nowy Styl, czołowy europejski producent mebli,  
poszukuje kandydatów do odbycia praktyk: 

 

PRAKTYKANT  
Programista-Technolog 

 

Miejsce praktyki: Jasło 

Czas i termin odbywania praktyki:  lipiec – wrzesień 2013 

Typ oferty: warunki odbywania praktyki zostaną ustalone podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin składania aplikacji:  do 7 kwietnia 2013 

 

Zakres zadań: 

• Modelowanie przestrzenne powierzchni obrabianych elementów składowych oprzyrządowania we 

współpracy z konstruktorami form, przyrządów i urządzeń w oparciu o przyjęte przez nich 

załoŜenia, 

• Wybór optymalnej technologii i strategii obróbki dla wykonywanych elementów, 

• Dobór właściwych narzędzi oraz parametrów obróbki, 

• Wykonywanie dokumentacji technologicznej obróbki CNC, 

• Nadzór technologiczny nad procesem obróbki na maszynach CNC, 

• Wnoszenie korekt i uzupełnień oraz aktywny udział końcowej fazie pasowania i montaŜu form, 

przyrządów i  urządzeń,   

• Udział w przygotowaniu danych technologicznych do ofert na produkcję oprzyrządowania, 

• Współpraca z odbiorcami i klientami w zakresie uzgodnień technicznych. 

Szczegółowy zakres realizowanych zadań i projektów zostanie ustalony ze 

studentem przed rozpoczęciem praktyki. 

Wymagania: 

• Student co najmniej ostatniego roku studiów inŜynierskich I stopnia, kierunki preferowane: 
mechanika, technologia budowy maszyn, 

• Znajomość zagadnień technologii narzędziowej, 

• Doświadczenie w przestrzennym modelowaniu 3D, 

• Biegłe posługiwanie się oprogramowaniem z grupy CAD/CAM, 

• Czynna znajomość języka obcego: angielski/niemiecki, 

• Umiejętność pracy w zespole, 

• Otwartość na zmiany, komunikatywność.  

Oferujemy: 
 

• MoŜliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,  
• Zaznajomienie się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi  i organizacyjnymi, 

• Udział w projektach. 

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

rekrutacja@nowystylgroup.com  
 

Prosimy o wpisanie w tytule maila Programista-Technolog/Praktyka 
 

Informujemy, Ŝe skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nowystylgroup.com  

Prosimy o dołączenie klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" 


