PROGRAM STAŻOWY FCA POLAND
WYKORZYSTAJ WIEDZĘ ZDOBYTĄ
W CZASIE STUDIÓW, NAPISZ PRACĘ
DYPLOMOWĄ NA TEMAT WSKAZANY
PRZEZ FCA POLAND
FCA Poland S.A. jest największym producentem samochodów w Polsce. W ciągu 25 lat swojej działalności spółka zainwestowała 11 mld złotych i wyprodukowała ponad
8 mln samochodów, z czego wyeksportowała 6,2. Poza
inwestycjami związanymi z uruchomieniem kolejnych modeli, dużą część funduszy przeznaczono na pokrycie prac
badawczo-rozwojowych, poprawę warunków pracy, ochronę środowiska, realizację programów szkoleniowych oraz
dostosowanie produkcji i działalności ﬁrmy do światowych
standardów, potwierdzone zdobyciem Złotego Poziomu
w programie World Class Manufacturing.

ZASADY STAŻU
Staż połączony jest z realizacją pracy dyplomowej na temat
zaproponowany przez FCA Poland.
Proﬁl kandydata: studenci ostatniego roku studiów I lub II
stopnia.
Czas stażu: 4 miesiące, miesięczny wymiar czasu pracy
wynosi 100 godzin. Precyzyjne określenie miesięcznych

harmonogramów stażu będzie następowało na bieżąco po
indywidualnych uzgodnieniach, tak by staż pogodzić z zajęciami na ostatnich dwóch semestrach.
Okres realizacji programów stażowych:
1 sierpnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.
Wynagrodzenie: za cały okres stażu może wynieść 6 000 zł
brutto przy realizacji pełnego czasu pracy i wypłacane będzie
miesięcznie na podstawie liczby przepracowanych godzin.
Liczba staży: 10
FCA Poland zapewnia merytoryczną opiekę i pomoc doświadczonych specjalistów oraz możliwość uczestnictwa
w specjalistycznych szkoleniach organizowanych na terenie ﬁrmy.
Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej, CV oraz list motywacyjny z wybranym
tematem oraz ewentualnym tematem alternatywnym należy
wysłać na adres: kariera@polsl.pl z dopiskiem Staż FCA
Poland 2018.
Od 1997 roku społki Grupy FCA w Polsce wraz z CRF
(Centrum Badawcze Fiata) nagradzają najlepsze prace
inżynierskie i magisterskie napisane na tematy związane
z branżą automotive.
W 18 dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono
76 studentów Politechniki Śląskiej. Najlepsze prace zrealizowane w trakcie programu stażowego zostaną zgłoszone do konkursu, którego laureaci otrzymują nagrody
w wysokości 4000 zł.
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