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Stażowy Program Rozwojowy dla Studentów Bosch Rexroth  
w Dziale Hydrauliki Aplikacji Mobilnych  
Bosch Rexroth Sp. z o.o. należy do koncernu Bosch Rexroth AG, światowego lidera  
w zakresie napędów i sterowań. Bosch Rexroth to partner w zakresie aplikacji mobilnych,  
maszynowych i projektowych, a także automatyzacji przemysłu. Bosch Rexroth  
projektuje, produkuje i sprzedaje komponenty i systemy w ponad 80 krajach dla ponad  
500 000 klientów. 

Oczekujesz ciekawych i różnorodnych zadań w zaangażowanym zespole?  
Szukasz długoterminowego programu rozwojowego pozwalającego eksplorować różne działy 
firmy działającej w branży technicznej?  
Ciekawych wyzwań w niepełnym wymiarze godzin, z możliwością dostosowania ich do toku studiów? 
Zdobycia różnorodnego doświadczenia i praktyki w dziedzinach związanych ze sprzedażą dóbr  
przemysłowych w środowisku międzynarodowym?  
Fachowej opieki specjalistów podczas trwania programu i łączenia teorii z praktyką?  
Świadectwa ukończenia programu wraz z referencjami?    Zapraszamy do nas! 

Zakres obowiązków:  
 wsparcie produktowe naszych branż technicznych w obrębie Hydraulicznych Aplikacji  

Mobilnych i Automatyzacji Przemysłu 

 współpraca z działem wsparcia technicznego, inżynierami sprzedaży i z centralą  
w Niemczech 

 możliwość uczestniczenia w bieżących projektach działu 

 

Nasze wymagania:  
 ukończony przynajmniej II rok studiów dziennych lub zaocznych, kierunek mechanika,  
      budowa maszyn 
 program roczny: min. 20 h tygodniowo w semestrze, 40 h/tyg. podczas wakacji 

 zainteresowania w kierunku rozwiązań hydraulicznych i elektroniki dla przemysłu 

 kreatywność i dobra organizacja pracy, także w sytuacjach nowych i nieprzewidywalnych 

 dobra znajomość języka angielskiego i/lub dobra niemieckiego 

 wysoka komunikatywność i chęć zbierania nowych doświadczeń 

 dobra znajomość Microsoft Excel 

 dobra znajomość Auto CADa mile widziana 

Aplikuj 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=17975c38b79942c3b2faa04c6d648199  

 Jutro: 
 Budujesz swoją karierę u najlepszych 

 Dziś: 
 Inwestujesz w siebie  

Rexroth wprowadza w ruch 
Złóż aplikację e-mailem! 
Nr. ref: Pr_MA_Wa 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj: Polska 

Zgłoszenia  
Zainteresowane osoby prosimy o 
aplikację online poprzez link lub 
kod QR z dołu strony wraz z 
dołączeniem CV i formularzem  
z naszej strony www  
(z dopiskiem Pr_MA_Wa)  
 
 
 
 
Bosch Rexroth Sp. z o. o. 
ul. Jutrzenki 102/104 
02-230 Warszawa 
www.boschrexroth.pl 
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