
Firma ChM sp. z o.o., polski producent implantów ortopedycznych i traumatologicznych, po raz 
kolejny, organizuje 

3-miesięczny płatny staż w okresie 
lipiec - wrzesień 2018. 

Na staż zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: mechanicznych; biotechnologii; bioinżynierii; technicznych; informatycznych; 

chemii; fizyki; medycyny lub pokrewnych.

Preferowani są studenci ostatniego roku studiów i absolwenci, do dwóch lat od ukończenia studiów.

Pod okiem specjalistów stażysta pozna ogólną specyfikę firmy produkcyjnej w branży medycznej. Zapozna się z wyrobami firmy 

i częściowo weźmie udział w procesie produkcji tak specyficznego produktu jak implanty medyczne. 

Stażyści mają w tym roku do wyboru: 
• Wydział Produkcji, wyposażony w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie (CNC); gdzie stażysta zapozna się m.in. z obróbką 

skrawaniem i obróbką plastyczną oraz montażem wyrobów,

• Dział Kontroli Jakości, gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z techniką pomiarową oraz zobaczenia jak funkcjonują laboratoria 

badawcze,

• Dział Naukowy: gdzie m.in. będzie możliwość eksplorowania świata nauki i nowych technologii oraz

współuczestniczenia w projektach badawczych, 

• Dział Technologiczny: gdzie m.in. będzie możliwość zapoznania się z doborem i tworzeniem procesów

technologicznych oraz dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowania z wykorzystaniem systemów CAD/CAM,

• Dział Badawczo-Rozwojowy, a w nim możliwość asystowania przy projektowaniu nowych wyrobów,

• Laboratorium 3D, gdzie będzie możliwość zapoznania się z różnymi technologiami druku i szybkiego prototypowania.

Rekrutacja na staż w kilku krokach:
Aplikacja na staze.chm.eu - (zgłoszenia on-line przyjmujemy do 4 kwietnia 2018 r.)

Napisanie testu kompetencyjnego - termin 14 kwietnia 2018 r. (osoby, które przejdą etap wstępnej selekcji)

Rozmowa kwalifikacyjna (wyniki testu i ocena aplikacji zdecydują o tym kogo zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną)

Płatny staż w ChM sp. z o.o. (lipiec - wrzesień 2018 r.)

Więcej informacji na www.chm.eu/kariera/staze
Pytania prosimy kierować do Działu Kadr, tel. 85 86 86 111.
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