
DPS Software Polska to przede wszyst-
kim zgrany i skuteczny zespół profesjon-
alistów technicznych z zakresu prow-
adzenia szkoleń i wdrażania rozwiązań 
informatycznych klasy CAD/CAM/-
CAE/PDM/ERP w polskich firmach. 
Codziennie spotykamy się i rozmawiam
z naszymi Klientami, żeby móc skutec-
znie przeprowadzić szkolenia oraz 
wdrożyć oprogramowanie, wspomagając 
ich rozwój i innowacyjność. Naszym prio-
rytetem jest współpraca na najwyższym 
poziomie zarówno wewnątrz firmy, jak 
i z naszymi Klientami.

Do działu technicznego CAD poszukuje-
my osób chcących rozwijać swoje kom-
petencje w zakresie oprogramowania do 
projektowania dedykowanego branży 
meblarskiej.

Zanim jednak zaproponujemy Ci miejsce 
w naszym zespole, chcemy Cię lepiej 
poznać i zobaczyć jak radzisz sobie 
z modelowaniem w CAD.

Jesteś zainteresowany/ zainteresowana? 
Wyślij do nas swoje CV na adres: 
kkariera@dps-software.pl w tytule maila 
wpisując: „STSWOOD/WAW/21”

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

• wsparciem technicznym dla naszych 
   Klientów (przyjmowanie, rejestrowanie
   i identyfikowanie problemów),
• przygotowywaniem materiałów 
   szkoleniowych i marketingowych 
      związanych z oprogramowaniem SWOOD,
• tworzenie bibliotek do SWOOD.

CZEGO OCZEKUJEMY?

• statusu studenta (mile widziani studenci       
   ostatnich lat),
• znajomości oprogramowania 3D CAD –  
   SOLIDWORKS lub pokrewnego,
• zainteresowania branżą meblarską,,
•• znajomości języka angielskiego – B1/B2,
• dyspozycyjności min. 3 dni w tygodniu, 
   w godz. 8:00 – 16:00.

CO OFERUJEMY?

• płatny 3-miesięczny staż, z realną 
   szansą na dłuższą współpracę,
• zatrudnienie w ramach umowy 
   zlecenie,
• cenne doświadczenie zawodowe 
   w p   w pracy z Klientami,
• szkolenia,
• dobrą atmosferę w pracy.

STAŻYSTA 
DZIAŁU CAD 
SWOOD

Nie zapomnij o klauzuli o ochronie danych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO]


