
 

 

- organizowanie w czasie ferii lub wakacji tzw.
ODKRYWCZYCH DNI polegających na jedno-
lub dwudniowym pobycie na konkretnym
wydziale (związanym z przyszłym zawodem) i
bezpośrednim kontakcie z doświadczonym
pracownikiem w celu przekazywania
doświadczeń, jak też możliwość
obserwowania go w trakcie pracy. Jest to
forma poprzedzająca praktykę.
- możliwość PRACY WAKACYJNEJ dla
pełnoletnich uczniów technikum (m.in.
przyszłych praktykantów), w czasie której
można realizować w ciągu 1-2 dni pomysł
ODKRYWCZYCH DNI i w przypadku uczniów
wartościowych - zaproponowanie odbycia
praktyki i podpisanie umowy stypendialnej.

2. UPROSZCZONY SYSTEM REKRUTACJI
PRAKTYKANTÓW, który daje szansę odbycia
praktyki przez większą ilość uczniów.

3. AMBASADORZY SZKOLENIA to biorący udział
w spotkaniach na terenie szkoły lub w czasie
DNI OTWARTYCH np. młodzi wzorowi
pracownicy, pracujący już absolwenci,
studenci stażyści wiekowo zbliżeni do wieku
uczniów.

4. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA PRAKTYKI w
ciekawej graficznie formie zawierający dane
na temat ilości godzin odbytej praktyki,
tematykę i ogólną ocenę potwierdzoną
podpisem opiekuna oraz dyrektora.

5. DNI KARIERY, TARGI PRACY, DNI OTWARTE
SZKÓŁ to możliwość kontaktu z uczniami,
przyszłymi praktykantami, rodzicami,
nauczycielami co znacznie wpływa na
utrwalenie wspólnej więzi.

6. REKRUTACJA:
- kontakt osoby rekrutującej już w czasie
DNI OTWARTYCH, DNI KARIERY, TARGÓW
PRACY, DNI OTWARTYCH SZKÓŁ z uczniami i
ich rodzicami,
- rozmowa osoby rekrutującej z uczniem i
opiekunem podczas podpisywania umowy
stypendialnej o formie i warunkach
przyszłego zatrudnienia
- opracowanie broszury informacyjnej
przybliżającej opisany powyżej system i
rozprowadzenie jej podczas wszelkich
kontaktów z uczniami oraz rodzicami w
szkole oraz na różnego typu wydarzeniach
- rozpoczęcie od połowy lutego rozmów
rekrutacyjnych (pierwsza rozmowa w
formie telefonicznej, druga - z
pracownikiem działu HR - po ukończeniu
szkoły)

7. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW

KONTAKT
Mubea Automotive Poland sp. z o.o

ul. Europejska 9, 47-143 Zimna Wódka
e-mail: rekrutacja@mubea.com

tel: 77-549-30-72



DRODZY UCZNIOWIE
Jak wiecie, Mubea Automotive Poland
w Zimnej Wódce od 2015 roku, jako
jedyny w Polsce, zlokalizowany jest w
Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Jesteśmy
przedsiębiorstwem o światowym
zasięgu - dostawcą wyrobów dla branży
motoryzacyjnej. Zatrudniamy na
świecie ponad 15 000 pracowników.
Konstruujemy, wytwarzamy i
dystrybuujemy wysokiej jakości
innowacyjne komponenty
samochodowe o lekkiej konstrukcji -
sprężyny techniczne i pokrewne
produkty. Należymy do czołowych
producentów tej branży w Europie,
Stanach Zjednoczonych i Ameryce
Południowej. Jesteśmy obecni także na
rynkach azjatyckich. W 2016 roku
rozpoczęliśmy produkcję w Polsce.

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Kędzierzynie-
Koźlu
Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia
w Strzelcach Opolskich

Oprócz działalności ściśle produkcyjnej,
zajmujemy się również współpracą z
okolicznymi szkołami. Współpracują z nami:

i wiele szkół podstawowych z powiatu
strzeleckiego.

praktyczną naukę zawodu w ramach
szkół branżowych (w zawodach ślusarz,
operator obrabiarek skrawających)
praktyki zawodowe dla uczniów
technikum (w zawodach mechatronik,
mechanik, elektronik, elektryk,
spedytor)
staże studenckie dla studentów
kierunków mechanicznych i
mechatronicznych Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Politechniki Opolskiej

W ramach tej współpracy organizujemy:

Wyróżniającym się uczniom, praktykantom
i stażystom proponujemy objecie ich
systemem stypendialnym na cały okres
nauki.

Obecny system kształcenia uczniów
techników 5-letnich zakłada, iż uczeń
odbywa miesięczną praktykę w drugiej lub
trzeciej klasie i na niektórych kierunkach
dodatkowo jeden dzień w tygodniu 6 godzin
przez cały rok w klasie drugiej lub trzeciej.
Jak na pięć lat nauki to jest to bardzo krótki
czas pobytu praktykanta w zakładzie pracy,
zważywszy, iż po ukończeniu nauki w szkole
większość z Was rozpocznie pracę. 

W związku z tym Mubea chcąc zbliżyć Was
do siebie opracowała PROGRAM
INTENSYFIKACJI DZIAŁAŃ DLA WSZYSTKICH
KLAS TECHNIKUM KIERUNKÓW (MECHANIK,
MECHATRONIK, ELEKTRYK, ELEKTRONIK).

1. SYSTEM INFORMACYJNY OPARTY O
BEZPOŚREDNIE KONTAKTY Z FIRMĄ
poprzez:
- zapraszanie już w klasie czwartej i w
klasie piątej przyszłych absolwentów
kierunków: mechanik, mechatronik,
elektryk, elektronik na DNI 
OTWARTE MUBEA
- organizowanie WYCIECZEK SZKOLNYCH pod
kątem kierunku kształcenia się uczniów
(klasy 1-5 technikum w/w kierunków)
- organizowanie spotkań z uczniami i
rodzicami oraz doradcami zawodowymi w
ramach semestralnych wywiadówek


