
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne MAT Dania Sp.z o.o. zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie MAT Dania Sp.z o.o. danych 
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
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PRAKTYKI I STAŻE

Miejsce pracy: Radzymin (okolice), Słupno (pow. wołomiński)

Praktyka zawodowa to nie tylko świetna okazja do wykazania się i zdobycia nowych umiejętności, 
ale także doskonały start do przyszłej kariery.

Zapraszamy  studentów i absolwentów wiążących swój rozwój zawodowy z obszarem
inżynierii produkcji, jakości, bhp oraz administracji.

Oferujemy
• możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego w dalszej karierze
• poznanie wybranego przez siebie obszaru funkcjonowania firmy pod opieką profesjonalistów
• dobrą atmosferę pracy oraz powierzanie odpowiedzialnych zadań.
Kogo szukamy
• studentów oraz uczniów szkół kierunkowych lub pokrewnych zgodnych z profilem danego 

działu
• osób zainteresowanych daną dziedziną, którzy chcą wzbogacić wiedzę merytoryczną 

umiejętnościami praktycznymi
• osób pełnych entuzjazmu, pomysłowych, zaangażowanych i kreatywnych
Proces rekrutacyjny
• Pierwszym etapem procesu rekrutacji jest wysłanie do nas zgłoszenia.
• Nadesłane zgłoszenia po wstępnej weryfikacji przekazywane są do odpowiedniego działu, gdzie 

podlegają ocenie merytorycznej. Jeżeli przejdziesz ten etap pozytywnie, poinformujemy Cię o 
naszej decyzji i poprosimy o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego fakt Twojej nauki.

• Następnie podpiszemy umowę o organizację praktyki.

Praktyki organizowane są przez cały rok a rekrutacja odbywa się na bieżąco.

Jeżeli masz dodatkowe pytania zadzwoń lub napisz do Nas!

Tel. 601 828 429 , e-mail: sbu@dania-as.com

KIM JESTEŚMY?
MAT DANIA jest firmą produkcyjną specjalizującą 
się w obróbce skrawaniem odlewów żeliwnych, a 
także stali i aluminium. Prowadzi także działalność 
w zakresie produkcji rdzeni do form oraz 
szlifowania i śrutowania odlewów żeliwnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres careerpl@dania-as.com 


