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Łomianki k. Warszawy

ATMSolutions sp. z o.o. sp. k.  poszukuje absolwentów techników oraz studentów 3 roku studiów 

inżynierskich oraz magisterskich na kierunkach technicznych do odbycia praktyk (3 miesiące) lub stażu 

(6 miesięcy) w działach: serwisu, technicznym, sprzedaży (polska oraz zagranica), marketingu, 

administracyjnym, księgowym oraz zakupów. Po zakończeniu praktyk lub stażu możliwość przedłużenia 

współpracy na stałe.

W trakcie trwania praktyk lub stażu, pokażemy Ci jak funkcjonuje bardzo szybko rozwijająca się 

firma produkcyjno-handlowa, ale również pozwolimy Ci sprawdzić się w działaniach m.in.:

•   kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami

•   tworzenie oferty w zakresie ploterów frezujących, tokarek, wycinarek plazmowych, ploterów 

laserowych i innych maszyn z oferty

•   serwis maszyn CNC

•   projektowanie oraz budowa maszyn CNC

•   wsparcie konsultantów w prowadzonych działaniach

•   kontakt z partnerami na rynkach zagranicznych

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

•   otwartości na pracę z ludźmi i nowe wyzwania,

•   komunikatywności

•   zaangażowania i skrupulatności

•   chęci rozwijania się w obszarze handlu oraz produkcji

•   doskonałych zdolności interpersonalnych

•   znajomości języka angielskiego w stopniu min. dobrym

•   znajomość takich programów jak: Mach3, ArtCAM, NCStudio, Mastercam, SolidWorks, AutoCad           

•   Photoshop, umiejętność prowadzenia mediów społecznościowych będzie dodatkowym atutem dla 

osób zainteresowanych pracą w marketingu, mediach, PR



Poprzez udział w naszym Programie Praktyk będziesz mieć szansę zdobyć:

•   ciekawe doświadczenie zawodowe poparte referencjami

•   praktyczne umiejętności cenione na rynku

•   możliwość nauki od najlepszych profesjonalistów w branży

•   możliwość podjęcia pracy na pełen etat po okresie praktyk lub stażu

Stażystom oferujemy:

•   wszystkie niezbędne narzędzia pracy

•   możliwość skorzystania z ubezpieczenia medycznego w Enel Med oraz dostęp do kart MultiSport

•   otwartą i przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV na adres:  hr@ATMSolutions.pl

ATMSolutions jest polską firmą produkcyjną działającą na rynku maszyn sterowanych numerycznie. Początki firmy opierały się na 
sprzedaży mini frezarek, a wraz z biegiem czasu i szybkim rozwojem, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, oferta została 
poszerzona o urządzenia laserowe, zgrzewarki, drukarki, plotery frezujące, wycinarki plazmowe, tokarki aż po wycinarki wodne, 
centra obróbcze i tokarskie.

ATMSolutions zatrudnia w swoich szeregach grupę wykwalifikowanych pracowników, gwarantuje kompleksowe i fachowe 
doradztwo w dziedzinie technologii oraz wykonania projektów.

ATMSolutions to nie tylko marka znana ze sprzedaży maszyn. W ofercie firmy znajdują się również usługi na takich maszynach jak 
tokarki, frezarki, wycinarki plazmowe, wycinarki wodne, znakowarki, giętarki, urządzenia laserowe, drukarki 3D oraz drukarki do 
tekstyliów i gadżetów. Park maszynowy jest systematycznie powiększany, co pozwala na coraz większe możliwości oraz 
elastyczność produkcji.


