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Mechanik precyzyjny
z Gestamp Polska

Nasza firma nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Politechnicznych im Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
w zakresie kształcenia pod naszym patronatem w zawodzie mechanik Precyzyjny. Szkoła dysponuje doskonale
wyposażonymi salami dydaktycznymi, w których uczniowie zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną.

Proces edukacyjny rozłożony jest na trzy lata, w trakcie których uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną
oraz praktyczną.

Zajęcia praktyczne w pierwszym roku nauczania realizowane będą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej,
znajdującym się w sąsiedztwie szkoły. W drugim i trzecim roku praktyka zawodowa realizowana będzie
w dwumiesięcznych blokach w zakładach produkcyjnych - jeden miesiąc praktyk w Gestamp Polska i drugi miesiąc
praktyk w Volkswagen Poznań.



Praktyki w Gestamp polska

1 rok nauki
Rozpoczęcie 

szkoły

Zajęcia praktyczne w pierwszym 
roku są realizowane tylko w PCEZ

(poniedziałki i wtorki)

Okres wakacyjny
4 tygodnie praktyk

Gestamp i VW

Okres wakacyjny
2 tygodnie praktyk

Gestamp
Zajęcia praktyczne realizowane 

są w PCEZ i w Gestamp
(poniedziałki i wtorki)

Zajęcia praktyczne realizowane 
są w PCEZ i w Gestamp

(czwartki i piątki)

2 rok nauki 3 rok nauki
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Wynagrodzenie 300 zł brutto / miesiąc Wynagrodzenie 360 zł brutto / miesiąc Wynagrodzenie 420 zł brutto / miesiąc



Zapraszamy na Film

https://vimeo.com/702736591/a860967397


Precyzyjnie do zawodu
Gestamp Polska

Po ukończeniu szkoły pod naszym patronatem możemy zaproponować Tobie pracę
w następujących obszarach i stanowiskach:

• narzędziownia – młodszy narzędziowiec
prowadzi serwis narzędzi, przeprowadza modyfikację narzędzi wg wytycznych klienta
i dokonuje usprawnień narzędzi w celu polepszenia procesu produkcyjnego

• jakość – młodszy metrolog
wykonuje pomiary przy wykorzystaniu maszyn pomiarowych współrzędnościowych
i optycznych, interpretuje wyniki i prowadzi statystykę jakościową



Rekrutacja
Gestamp Polska

Dokumenty aplikacyjne złóż osobiście w Zespole Szkół Politechnicznych lub on-line.
Więcej informacji na temat składania dokumentów znajdziesz na stronie szkoły:
www.zspwrzesnia.pl.

Koniecznie we wniosku o przyjęcie wskaż zawód Mechanik Precyzyjny jako pierwszy wybór
oraz Gestamp Polska jako pierwszy wybór pracodawcy.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone po uprzednim
umówieniu telefonicznym terminu i godziny spotkania on-line.

Życzymy wszystkim powodzenia☺



working
For a safer
And lighter car

https://www.instagram.com/gestampgroup/
https://www.instagram.com/gestampgroup
http://twitter.com/gestamp
http://www.linkedin.com/company/gestamp
http://www.facebook.com/Gestamp-179866645539891/
http://www.youtube.com/c/gestamp
http://www.gestamp.com/getmedia/e9e8ebec-697a-4d1a-aa23-a34e1bc39c46/qrcode_for_gh_5441b4d9c054_1280

