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Szanowni Państwo, 

Instytut Inżynierii Biosystemów – największa jednostka Wydziału Rolnictwa  
i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi trzy kierunki studiów  
o charakterze technicznym. Są to: Inżynieria rolnicza, Informatyka i agroinżynieria oraz 
Ekoenergetyka. W moim głębokim przekonaniu te kierunki są z jednej strony potrzebne 
naszej dynamicznie rozwijającej się gospodarce, a z drugiej strony dają dobre 
wykształcenie, umożliwiające praktyczną realizację nabytej wiedzy i umiejętności. Nasi 
absolwenci dzięki wykształceniu o charakterze technicznym, ale także z wiedzą z zakresu 

podstaw technologii produkcji rolniczej, wiedzą ekonomiczną i ze znajomością technologii informacyjnych 
łatwo znajdują zatrudnienie lub zakładają własne przedsiębiorstwa. Szybkie wejście na drogę zawodowej 
samodzielności wymaga także odpowiedniego przygotowania praktycznego i doświadczenia, w czym 
doskonale mogą pomóc Tragi Praktyki i Stażu. To spotkanie studentów z przyszłymi pracodawcami ma 
przede wszystkim pomóc studentom w dobrym przygotowaniu się do podjęcia przyszłej pracy. Równie duże 
znaczenie ma dla nas pozyskanie na Tragach przez przedsiębiorców ambitnych studentów na praktyki  
i staże, ale być może także znalezienie tu przyszłych pracowników. 

Bardzo mnie cieszy, że studenci naszych kierunków studiów z taką powagą traktują przygotowanie się do 
praktycznej realizacji swojego wykształcenia. Cieszy mnie, że studenci są zainteresowani odbywaniem 
praktyk i staży w renomowanych przedsiębiorstwach, że są zainteresowani nabyciem umiejętności 
praktycznych, że chcą mieć w swoim życiorysie wpisane odbycie praktyki i stażu w uznanym na rynku 
przedsiębiorstwie czy instytucji. Cieszy mnie, że przedsiębiorcy coraz liczniej uczestniczą w Tragach Praktyki  
i Stażu. Wszystkim uczestnikom Targów życzę osiągnięcia zamierzonych celów. 

prof. dr hab. Jacek Przybył 
Dyrektor Instytutu Inżynierii Biosystemów  

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

W Wasze ręce oddajemy Katalog Wystawców TPiS, które odbyły się dzięki pracy 
waszych Koleżanek i Kolegów działających w Kołach Naukowych Inżynierii Rolniczej i 
Ekoenergetyki. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym Katalogu pozwolą Wam 
dokonać trafnego wyboru miejsca odbywania praktyk, stażu lub wakacyjnej pracy. 

Poszukując firmy gotowej na przyjęcie Was na praktykę musicie mieć świadomość, że 
coraz częściej praktyki są postrzegane przez przedsiębiorców jako poligon, który 
pozwala na wyłonienie najlepszych kandydatów na przyszłych pracowników. Z tego 

powodu nie należy traktować praktyk tylko jako obowiązku, ale również jako okazję do pokazania się z 
dobrej strony, z nadzieją, że wysiłek zostanie doceniony, a praktyki staną się pierwszym etapem kariery 
zawodowej. Należy jednak pamiętać, że przede wszystkim celem praktyk jest nabycie umiejętności 
praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną podczas zajęć dydaktycznych na uczelni. 
Nie należy się jednak zniechęcać nawet wtedy, gdy podczas praktyk powierzane Wam będą zadania 
wydające się być znacznie poniżej posiadanych przez Was kompetencji. Nawet w takich przypadkach 
warto zawsze zastanowić się w jaki sposób można byłoby usprawnić wykonywaną pracę. 

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom firm, którzy zechcieli wziąć udział  
w tegorocznej edycji Targów Praktyki i Stażu, a w szczególności tym, którzy przygotowali oferty do tego 
Katalogu. W założeniu ma on służyć naszym studentom przez najbliższe dwa lata, do następnej edycji 
Targów. W tym czasie możliwe jest dokonanie korekt w zamieszczonych ofertach oraz zamieszczenie 
nowych ofert. W tym również przez firmy, które nie brały udziały w Targach. W tym celu wszystkie 
zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy. 

dr inż. Mirosław Czechlowski,  
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej, e-mail: mczech@up.poznan.pl 
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”AGROM” 

 Przemysław Pruchniewski 

62-260 Łubowo 15E; NIP 777-159-21-14 

tel. 0-61 427-52-39, fax 0-61 427-55-93 

e-mail: biuro@agrom.pl;   www.agrom.pl 

                                                                                                

Firma AGROM Przemysław Pruchniewski powstała w 1998 roku i od tego czasu profesjonalnie zajmuje się 

usługami dla rolnictwa, sprzedażą maszyn, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. 

Obok działalności usługowej zajmujemy się także sprzedażą nowych maszyn oraz części zamiennych. Nasza 
oferta zawiera szeroką gamę najwyższej jakości produktów, wiodących światowych koncernów takich jak: 
KVERNELAND, MERLO, DOMINONI, SCHAFFER, VALTRA. W zakresie części zamiennych oferujemy pełna 
obsługę w dziedzinie doboru i dostarczenia wysokogatunkowych podzespołów do niemal wszystkich modeli 
maszyn. 

Firma AGROM bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży, świadczy usługi serwisowe na maszyny 
rolnicze znajdujące się w ofercie naszej firmy, jak również innych firm zewnętrznych. 

Atutem naszej firmy jest nie tylko wysoka jakość oferowanych produktów, ale również pozostający do 
dyspozycji zespół pracowników, charakteryzujący się fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. 

Ponieważ firma nasza ciągle się rozwija poszukujemy do pracy przedstawicieli handlowych, operatorów 
maszyn rolniczych , serwisantów oraz sprzedawców części zamiennych. Chętnie przyjmujemy również 
praktykantów, uczniów oraz stażystów w w/w zawodach.  

 

Osoby odpowiedzialne za rekrutację:  

* Przemysław Pruchniewski – właściciel 

* Sławomir Zawieja – dyrektor operacyjny 

* Tomasz Kaczmarek – dyrektor handlowy 

email : praca@agrom.pl, tel : 61 427 52 39 lub 61 427 55 93 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

mailto:praca@agrom.pl
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AGROMARKET JARYSZKI 
Jaryszki 4 
62-023 Gądki 
www.agromarket.pl 
 

Profil działalności firmy: 

 sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych, 

 sprzedaż części zamiennych i ogumienia, 

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 
 
Osoba odpowiedzialna za rekrutację na 
praktyki/staże: 
Ewa Skrzypczak 
email: jaryszki@agromarket.pl 
tel. 61/663-96-01 
 

Proponowane stanowiska odbycia praktyki/stażu:  

 serwisant maszyn rolniczych,  

 obsługa techniczna sprzedaży części zamiennych, 

 

 
 
 
 
 
 
O firmie:  
AGROMARKET  JARYSZKI działa na rynku od 1993r.  
Oferta firmy obejmuje ciągniki, kombajny i ładowarki teleskopowe oraz cały przekrój maszyn rolniczych 
używanych do produkcji rolnej. Drugą gałęzią handlową jest hurtowa i detaliczna sprzedaż części 
zamiennych, ogumienia i akcesoriów do większości ciągników i maszyn pracujących w polskich 
gospodarstwach. Swoją ofertę oparliśmy na solidnych, sprawdzonych producentach krajowych  
i zagranicznych, które charakteryzują się doskonałą jakością i przystępną ceną. Staramy  się  zaoferować  
naszym  klientom  nie  tylko  pełną  gamę  maszyn, ale  i  pomoc  w  przygotowaniu  wniosku  w celu  
pozyskaniu funduszy unijnych czy kredytu na zrealizowanie wyznaczonego zadania . 
Priorytetem dla nas jest jednak zadowolenie klienta zarówno w chwili zakupu, jak i podczas  całego okresu 
eksploatacji zakupionych u nas maszyn i urządzeń. Nad tym czuwa nasz wyspecjalizowany dział serwisu. 
Dysponujemy zgraną, dobrze przeszkoloną grupą mechaników serwisowych, gotowych do pomocy na 
miejscu u rolnika lub bezpośrednio w siedzibie firmy.  

Dla ułatwienia potencjalnym klientom dotarcie do nas stale rozwijamy sieć punktów handlowych oraz 

terenowych przedstawicieli handlowych. Na chwilę obecną oprócz siedziby głównej w Jaryszkach k/Poznania 

dysponujemy oddziałami w Kutnie, Zamościu i Żninie a sieć handlowców działa na 1/3 terenu naszego kraju.      
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BARTESKO” Bartłomiej Skowroński 

ul. Floriańska 35 

63-720 Koźmin Wlkp. 

 

Proponowane stanowiska odbycia praktyki/stażu:elektryk 

 elektronik 

 konstruktor/technolog 

 mechatronik 

O firmie: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartesko Bartłomiej Skowroński 

powstało w roku 1973. Siedziba naszej firmy znajduje się w 

Koźminie Wielkopolskim, przy ulicy Floriańskiej 35. 

Specjalizujemy się w produkcji pojazdów elektrycznych transportowych platformowych oraz kabin do maszyn 

rolniczych, maszyn budowlanych, wózków widłowych. 

Firma Bartesko w czterdziestą rocznicę działalności wprowadziła innowacyjny ekologiczny produkt na rynek: 

Elektryczny Wózek Transportowy Platformowy EWTP 2.02. Podczas targów Ekotech Kielce 2015 Nasz pojazd 

otrzymał medal w kategorii „najlepsze modernistyczne rozwiązanie maszyn, urządzeń, produktu, usług i technologii, 

wręczone przez prezesa tychże targów. Pojazdy Elektryczne Bartesko można zobaczyć na Lotniskach między 

innymi lotnisko Chopina w Warszawie oraz imienia Jana Pawła II Kraków-Balice. By sprostać również 

pojedynczym, indywidualnym zamówieniom klientów rozpoczęliśmy również produkcję szyb hartowanych. 

Rozbudowa i kolejne inwestycje w naszej firmie pozwalają na poszerzenie gamy oferowanych wyrobów oraz 

ulepszanie i modernizację obecnych.  

 

SIEDZIBA KOŹMIN WLKP. ODDZIAŁ JAROCIN PRODUCENT ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW TRANSPORTOWYCH 

Ul. Floriańska 35 HARTOWNIA SZKŁA  

63-720 Koźmin Wlkp. Witaszyczki 69 

Tel/fax 627216656 63-230 Witaszyce 

Mob. 723333020 Tel/fax 627478171 

biuro@bartesko.pl biuro@glashart.pl  
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CLAAS Polska sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 7  
Niepruszewo  
64-320 Buk 

 

 
 

Profil działalności firmy: 

 produkcja maszyn rolniczych 

 
Osoba odpowiedzialna za rekrutację na praktyki/staże: 
Mariola Kaczała 
email: mariola.kaczala@claas.com 
tel. 61 834 98 54 
claas.pl  

 
Proponowane stanowiska odbycia praktyki/stażu:  

 Stażysta w Dziale Serwisu i Akademii 

 Stażysta w Dziale IT 

 Stażysta w Dziale Księgowości 

 Stażysta w Dziale Części Zamiennych 

 
O firmie: 
Założone w 1913 roku rodzinne przedsiębiorstwo CLAAS jest jednym z wiodących na świecie producentów 
maszyn rolniczych. Siedziba firmy znajduje się w westfalskim Harsewinkel i jest europejskim liderem na 
rynku kombajnów.  

Na rynku światowym firma CLAAS zajmuje wiodącą pozycję w innej, licznej grupie produktów jaką są 
sieczkarnie samobieżne. Na najwyższych miejscach w globalnej technologii firma CLAAS znalazła się dzięki 
ciągnikom, prasom rolniczym i maszynom do zbioru użytków zielonych. Paleta produktów obejmuje także 
nowoczesną, rolniczą technologię informacyjną.  

Firma CLAAS zatrudnia 11.400 pracowników na całym świecie i osiągnęła przychody ze sprzedaży w roku 
2015 w wysokości 3,8 mld euro. 
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JOSKIN POLSKA SP. Z O.O. 

Ul. Gorzowska 62 

64-980 Trzcianka 

 

                                                                                    

Osoba odpowiedzialna za rekrutację na 

praktyki/staże: 

Anna Ławniczak 

email: kadry@joskin.com 

tel. 67 216 82 99 

 

Proponowane stanowiska odbycia praktyki/stażu: 

• mechanik 

• elektryk 

• spawacz 

• specjalista ds. marketingu 

 

O firmie: 
JOSKIN jest belgijską rodzinną firmą, założoną w 1968 roku, która z czasem przekształciła się w 

międzynarodową grupę i obecnie zatrudnia około 800 osób w pięciu zakładach znajdujących się w Belgii, 

Francji i Polsce. 

Firma jest uznanym na świecie producentem maszyn rolniczych do rozprowadzania nawozów naturalnych, 

transportu i uprawy łąk, które sprzedaje w niemal 40 krajach.   

Polski zakład, zlokalizowany w Trzciance (woj. wlkp.), obejmuje spawalnię, montażownię, lakiernię, 

ocynkownię oraz działy logistyki, sprzedaży i promocji, gdzie ogółem pracuje ponad 300 osób. 

JOSKIN nieustannie 
się rozwija, 
inwestując w 
nowoczesną 
infrastrukturę 
produkcyjną i 
rozbudowując sieć 
sprzedaży. 
 

 



10 
 

 

KMK Agro  Sp. Jawna 
Brodowo, ul. Poznańska 20 
63-000 Środa Wlkp. 
Tel. +48 612871146 
Tel./fax +48 612850179 
 
 
 

KMK Agro jest firmą prywatną założoną na początku 2001 roku. Firma zajmuje się sprzedażą 
maszyn rolniczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w handlu oraz serwisie maszyn i 
urządzeń rolniczych. W ofercie firmy posiadamy: maszyny John Deere, ładowarki 
teleskopowe BOBCAT, deszczownie szpulowe RM i przęsłowe RKD, maszyny firm KUHN, 
RAUH, MASCHIO GASPARDO, kombajny do warzyw SIMON, kombajny ziemniaczane ROPA, 
urządzenia do konfekcjonowania warzyw oraz wiele innych maszyn przydatnych w rolnictwie 
i nie tylko.    
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KRAMP 
Modła Królewska 
62-571 Stare Miasto 
Ul. Skandynawska 1  
 
Ułatwianie i zwiększanie wydajności pracy naszych klientów, to nasza filozofia, która z jednoosobowej firmy  
z Varsseveld w Holandii uczyniła jednego z największych w Europie hurtowników w branży technicznej. 

 
Jako kompleksowy dostawca części zamiennych, usług technicznych oraz rozwiązań biznesowych jesteśmy 
strategicznym partnerem dla przedsiębiorstw z branży rolniczej, ogrodniczej i zajmujących się gospodarką leśną oraz 
pracami ziemnymi, a także OEM. 
 

 
 
 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację na praktyki/staże: 
Katarzyna Fedko 
email: personel@kramp.com 
Tel. (0048) 63 240 91 00 

 
 
Proponowane stanowiska 
odbycia praktyki/stażu:  

 Staże 

 Praktyki 

 Stała praca 

 
 
 
 
 
O firmie:  
Tysiące dealerów maszyn rolniczych i importerów, dystrybutorów części zamiennych i producentów maszyn 
rolniczych w całej Europie polegają na usługach świadczonych przez  Kramp. I nie bez powodu. Jako największy 
europejski dystrybutor części zamiennych dla branży rolniczej, ogrodniczej oraz producentów maszyn cechuje nas 
efektywna logistyka i szeroka gama usług. Sekretem naszego sukcesu? Nasi pracownicy! W kulturze pełnej otwartości 
każdy pracownik bierze osobistą odpowiedzialność i wnosi swoje silne strony które przekładają się na sukces firmy. 
Otwarte drzwi, płaskie struktury i swobodna atmosfera. To sprawia, że Kramp i ponad 2400 pracowników są 
zadowoleni ze swojej pracy! Dlatego nieustannie poszukujemy osób, które swoją wiedzą i zaangażowaniem będą 
wspierać nasz rozwój. Stawiamy na młodych bo wiemy, że to oni są przyszłością Kramp. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do kontaktu. 

mailto:personel@kramp.com
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Osadkowski SA 

ul. Kolejowa 6 
56-420 Bierutów 

www.osadkowski.pl 
Osoba odpowiedzialna za rekrutację na praktyki/staże: 
Magdalena Miodek 
email: m.miodek@osadkowski.pl 
tel.kom.:  728 546 925 

 
Proponowane działy odbycia praktyki/stażu:  

 Zboża 
 Handel 
 Maszyny Rolnicze 
 Back office 

 

Osadkowski SA - kompleksowa obsługa na każdym polu 

Od ponad 25 lat zapewniamy swoim Klientom wsparcie w produkcji rolniczej. Kładziemy nacisk na stały 
rozwój i powiększanie obszarów współpracy. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie najwyższego poziomu 
obsługi w pełnym zakresie prac rolnych. 

Naszą ofertę wyróżniają: 

 szerokie grono profesjonalistów pracujący w różnych działach firmy  

 szeroki asortyment środków do produkcji roślinnej i zwierzęcej, dostosowany do gospodarstw o 

różnej wielkości i intensywności produkcji 

 sprzedaż i serwis bogatej oferty maszyn rolniczych 

 doświadczony zespół doradców agrotechnicznych wspierający specjalistyczną wiedzą na każdym 

etapie produkcji rolnej 

 niezawodna logistyka, dzięki której większość zamówień jest realizowana maksymalnie w czasie 24 

godzin 

 prężnie działający skup płodów rolnych 

 elastyczne rozwiązania kredytowe i pomoc w pozyskiwaniu dotacji, wspierające stabilne tempo 

rozwoju gospodarstw rolnych 

 

Znajdziesz nas: 

www.osadkowski.pl 

https://www.facebook.com/osadkowski/?fref=ts 

 

http://www.osadkowski.pl/
https://www.facebook.com/osadkowski/?fref=ts
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Skończyłeś studia o kierunku zootechnika lub 
rolnictwo? 

 
Wiążesz swoją przyszłość z rolnictwem? Brakuje Ci doświadczenia? 

 

Zapraszamy Cię  
na   

STAŻ !!! 
 

Proponujemy: 
  Zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia  

w branży rolnej 
 Pracę w firmie o wysokich standardach produkcyjnych 

 Zakwaterowanie 

 Gratyfikację finansową 

 Jednorazowy zwrot kosztów dojazdu na staż (powyżej 100km)  

 Dla najlepszych stażystów możliwość zatrudnienia  

 
Odwiedź nas na www.poldanor.com.pl lub wyślij 
list motywacyjny i CV na adres hr@poldanor.com.pl z dopiskiem „Projekt 
pozyskiwania pracowników” 
 
Więcej informacji na temat projektu możesz uzyskać pod numerem telefonu   +48 59 
83 34 361    wew.353/360 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Poldanor SA jest rozpoznawalnym w Europie przedsiębiorstwem rolnym. W obecnie 520 osób. Firma ma 

swoje korzenie w nowoczesnym rolnictwie duńskim i prowadzi komplementarną działalność rolniczą, 

pokrywając część zapotrzebowania na paszę ze swojej własnej produkcji zbóż  oraz wykorzystując odchody 

zwierzęce do produkcji biogazu i produkcji  energii odnawialnej. Produkcja oparta jest  na nowoczesnych  

i racjonalnych technologiach,  dzięki  którym firma jest blisko tak zwanego “rolnictwa precyzyjnego”. 

 
 

http://www.poldanor.com.pl/
mailto:hr@poldanor.com.pl
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Profil działalności firmy: 

 hodowla  i nasiennictwo roślin 

 roślinna produkcja towarowa 

 chów bydła mlecznego oraz hodowla zachowawcza konika polskiego 

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: 

Bożena Reymann 

email: bozena.reymann@phr.pl 

tel. 61 872 79 81 

www.phr.pl 

 

Proponowane stanowiska odbycia stażu/praktyki/pracy sezonowej: 

 Asystent ds. hodowli  

Zakres zadań w programach hodowli roślin: 

 w laboratorium kultur in vitro – prace związane z wykorzystaniem technik in vitro (technika izolowanych 

zarodków, t. pylnikowa i t. mikrospor) w celu uzyskania linii podwojonych haploidów (DH) zbóż 

(skracania cyklu hodowlanego) oraz techniki pojedynczych nasion (SSD), 

 w szklarni – siew, pikowanie, przesadzanie, pielęgnacja, krzyżowanie (m.in. kastrowanie i zapylanie) oraz 

zbiór nasion, 

 w polu – tyczenie pola, siew, zbiór materiałów hodowlanych i doświadczeń, 

 w magazynie – przygotowywanie nasion do wysiewu w stacji oraz do wysyłki, 

 w ogrodzie – siew, pielęgnacja, izolowanie roślin, 
 obserwacje i pomiary roślin w szklarni, polu i ogrodzie, 

 ocena stopnia sterylności, ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej, 

 prowadzenie dokumentacji hodowlanej, 

 analiza wyników hodowlanych. 

 

 

 

mailto:bozena.reymann@phr.pl
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Pracownik magazynowy – praca w nowoczesnym magazynie nasiennym w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym 

w Nagradowicach  

Zakres zadań: 

 czyszczenie, suszenie, workowanie nasion, 

 przygotowanie maszyn i urządzeń w magazynach takich jak: silosy, zaprawiarki, maszyny czyszczące  

i sortujące, konfekcjonowanie nasion , powierzchnia magazynowa, 

 przyjmowanie nasion surowca i czystych z obowiązkiem ważenia i podziału na gatunki, odmiany i stopnie 

kwalifikacji, nadawanie kolejnych numerów partii oraz ich opisanie, 

 plombowanie, etykietowanie worków z towarem czystym i umieszczanie metryczek na danej partii nasion, 

 sporządzanie dokumentów magazynowych, 

 przekazywanie towarów surowych do przerobu i przyjmowanie nasion czystych, 

 ustalenie prawidłowego procesu technologicznego, doboru odpowiedniego zespołu maszyn, 

zapewniającego uzyskanie materiału siewnego odpowiadającego wymogom PN, 

 sporządzanie protokołu z przerobu nasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O firmie 

Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego 

kraju dobrej jakości nasion kwalifikowanych w przystępnej cenie. Spółka specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie 

roślin rolniczych: zbóż, roślin bobowatych i traw pastewnych. Hodowla roślin prowadzona jest w trzech stacjach 

hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Nagradowice k. Poznania oraz Wiatrowo k. Wągrowca, należących do Pionu 

Hodowli Roślin Oddziału Wiatrowo. Natomiast produkcja nasienna realizowana jest w czterech nowoczesnych 

oddziałach nasienno-produkcyjnych, tj.: Kobylniki, Krzemlin, Szprotawa i Nagradowice. Obecnie Spółka jest 

właścicielem 71 odmian roślin rolniczych. Tradycja, doświadczenie, profesjonalna kadra pracownicza, ciągłe 

unowocześnianie bazy hodowlanej i technicznej oraz duży zasięg terytorialny stanowią o znaczącej pozycji Spółki na 

rynku hodowlano-nasiennym kraju. W Spółce oprócz hodowli i nasiennictwa roślin prowadzona jest roślinna produkcja 

towarowa, chów bydła mlecznego (obora na 500 krów) oraz hodowla zachowawcza konika polskiego, jedynej 

rodzimej, prymitywnej rasy konia. 
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RAITECH  

Raiffeisen Agro-Technika Sp. z o.o.  

ul. Bydgoska 41  

86-061 Brzoza k/Bydgoszczy  

www.raitech.pl  

tel.: +48 52 38 10 415  

Profil działalności firmy:  

 sprzedaż maszyn 

rolniczych,  

 sprzedaż części 

zamiennych,  

 serwis maszyn,  

 usługi rolnicze,  

 doradztwo techniczne,  

 finansowanie i 

ubezpieczenia.  

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację na 

praktyki/staże:  

Sylwia Burzyńska  

email: burzynska@raitech.pl  

tel. +48 52 364 13 25  

Proponowane stanowiska odbycia 

praktyki/stażu:  

 doradca techniczny  

 koordynator usług rolniczych  

 mechanik serwisowy  

 koordynator serwisu/warsztatu  

 

 O firmie:  
Raitech – jest jedną z największych firm w Polsce, która zajmuje się nowoczesną techniką rolniczą. Od 
samego początku działalności oferta firmy jest oparta o współpracę z solidnymi partnerami w ramach 
każdego z działów. Zarówno dostawcy maszyn jak i części zamiennych dobierani są na podstawie 
potrzeb naszych klientów oraz jakości oferowanych przez nich produktów.  
Poprzez lata swojej działalności firma dopracowała się wielu partnerskich stosunków z firmami w 
kraju i za granicą. Należą do nich: New Holland, Pӧttinger, Grimme, Dammann, Faresin, Annaburger, 
Joskin, Fuchs, MaterMacc, Swimer, Tucholski, Krukowiak, Metaltech, Unia Group, Expom i wiele 
innych.  
Obecny teren działania firmy to Północno-Zachodnia Polska, na której zostało powołanych do życia 
siedem filii zamiejscowych. Celem tego działania była myśl, aby być blisko klienta. Nasze oddziały 
znajdują się w: Brzoza k/Bydgoszczy, Przytoczna, Śrem, Potęgowo, Tragamin, Garbatka, Szczecinek.  
Firma dba również o profesjonalne spełnienie potrzeb swoich klientów poprzez organizowanie 
licznych szkoleń dla operatorów, szkoleń technicznych dla mechaników i produktowych dla 
sprzedawców, w celu poszerzania ich kompetencji zawodowych, co przekłada się na sukcesywność 
pracy. Aby przybliżyć rolnikom proponowane maszyny firma dysponuje jednostkami wystawowymi 
oraz uczestniczy w imprezach targowych: regionalnych oraz ogólnopolskich. Duży nacisk kładziony 
jest na organizowanie pokazów sprzętu bezpośrednio na polu. Daje to możliwość samodzielnej 
obsługi sprzętu i wyrobienia sobie opinii na temat jego przydatności w gospodarstwie rolnym.  
Każdy z naszych oddziałów posiada własny magazyn części zamiennych oraz warsztat serwisowy. 
Ciągła inwestycja w zaplecze posprzedażowe pozwala 
firmie na poprawianie jakości obsługi i sprawniejsze 
wykonanie zleceń swoich klientów.  
Zapraszamy do kontaku i współpracy.  
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TECH-KOM Sp. z o.o.   

   Żabikowo 1 

   63-000 Środa Wielkopolska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   Profil działalności firmy: 

 sprzedaż i serwis maszyn rolniczych oraz profesjonalnego sprzętu komunalnego. 

 

   Osoba odpowiedzialna za rekrutację na praktyki/staże: 

   Łukasz Kantanista 

   email: sekretariat@tech-kom.pl 

   tel. 61 285 42 97 

 

  Proponowane stanowiska odbycia praktyki/stażu:  

 pracownik biurowy - dział sprzedaży 

 pracownik - dział serwisu  

 

  O firmie:  
Firma TECH-KOM specjalizuje się w handlu maszynami rolniczymi Amazone, Rolland, Quicke, 

Zasław. Jesteśmy generalnym importerem na Polskę renomowanych firm: Amazone, Votex, 

Noremat. Posiadamy niezbędne zaplecze serwisowe i magazyn części. 

Co roku poszerzamy naszą działalność przez zdobywanie nowych i umacnianie 

dotychczasowych kontaktów w kraju i za granicą, rozbudowujemy wachlarz oferowanych 

maszyn. Uczestniczymy w bardzo wielu imprezach targowych związanych z rolnictwem, 

ekologią, drogownictwem i gospodarką wodną. 
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e-mail: knir@up.poznan.pl 


