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PRAKTYKI ZAWODOWE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ 
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. 

 
Grupa Lafarge rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku branży betonu w 1997 roku i 

specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy betonu towarowego dla budownictwa i przemysłu 

drogowego. Lafarge jest członkiem i współzałożycielem polskiego Stowarzyszenia 

Producentów Betonu Towarowego, które od 1999 roku zrzesza firmy produkujące mieszanki 

betonowe. Większość wytworni Lafarge szczyci się przyznawanym przez Stowarzyszenie 

certyfikatem jakości 'Dobry Beton'. 

  

Utworzona w ciągu lat sieć współpracujących ze sobą wytwórni, zlokalizowanych na terenie 

całego kraju, daje możliwość kompleksowej obsługi i sprawnego doradztwa technicznego na 

najwyższym poziomie. 

  

W swoich działaniach firma zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy i ochronę 

środowiska naturalnego. 

  

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i rosnącym wymaganiom rynku Lafarge Beton 

oferuje produkty najwyższej jakości, w tym rozwiązania innowacyjne  i różnorodne betony 

specjalne. 

  
 

Cel praktyk: 
 

1. Praktyczną weryfikacje oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej, 

2. Poznanie struktury organizacyjnej oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w 

przedsiębiorstwie, 

3. Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego, strukturą 

produkcyjną oraz formą organizacji produkcji, 

4. Zapoznanie z bezpośrednią pracą i sposobem jej organizacji na stanowisku 

produkcyjnym lub usługowym, 

5. Zapoznanie ze specyfiką działań w zakresie zarządzania produkcją, stosowanych 

technik i procesów produkcyjnych, 

6. Zapoznanie się z systemami informatycznymi mającymi na celu gromadzenie, 

przetwarzanie oraz udostępnianie danych w sferze zarządzania, przygotowania i 

organizacji produkcji w przedsiębiorstwie, 

7. Poznanie systemu logistyki przedsiębiorstwa, 

8. Zapoznanie z organizacją prac badawczo – rozwojowych oraz możliwością wdrażania 

innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie. 
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Program praktyk: 
 

1. Informacje ogólne o zakładzie - profil działalności oraz struktura organizacyjno – 

produkcyjna zakładu, miejsce i rola zakładu w regionie,  

2. Współpraca i kooperacja z innymi działami firmy, 

3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. Obieg dokumentacji dotyczącej działalności produkcyjnej,  

5. Organizacja produkcji: procesy technologiczne, kontrola procesów produkcyjnych,  

6. Procedury zarządzania jakością w systemie produkcyjnym  
7. zagadnienia technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji,  

8. Poznanie systemu logistyki przedsiębiorstwa oraz organizacji dystrybucji i zasad 

sprzedaży wyrobów finalnych, 

9. Planowanie zaopatrzenia materiałów do produkcji,  

10. Zapasy magazynowe i gospodarka zapasami,  

11. Metody komputerowego wspomagania systemów logistycznych w 

przedsiębiorstwie i stosowana dokumentacja,  

12. Stanowiska pracy –zakres czynności na poszczególnych stanowiskach, ergonomia 

stanowiska pracy, 

13. Nadzór nad procesami i systemami produkcyjnymi oraz naprawczymi – projekty 

optymalizacyjne, wyszukiwanie obszarów do poprawy. 

 

 

 

Aplikację prosimy przesyłać w terminie do 18/04/2014r. na adres e-mail: 

praktyki.warszawa@lafarge.com 

 

  

Prosimy o dopisanie klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 

zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)" 

  
 


