
Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Stażu nr 4 /2017 

(wpisuje pracownik Biura Karier) 

 

Nazwa firmy: ChM sp. z o.o. 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)  

Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny 

(85) 7131314 

praca@chm.eu, www.chm.eu 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

ChM sp. z o.o. to innowacyjna firma, lider polskiej branży medycznej 

specjalizujący się w wytwarzaniu nowoczesnych implantów 

traumatologicznych i ortopedycznych: płyty blokowane, gwoździe 

śródszpikowe, systemy stabilizacji kręgosłupa, implanty drukowane na miarę, 

narzędzia chirurgiczne i wiele innych. Narzędzia oraz implanty produkowane 

przez ChM sp. z o.o. są powszechnie używane w leczeniu pacjentów w 

Polsce, Europie i na świecie, obecnie łącznie w prawie 30 krajach. Wieloletnie 

doświadczenie oraz wiedza medyczna i technologiczna zaowocowały wieloma 

nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Przez lata budowaliśmy dział 

badawczo – rozwojowy zajmujący się przygotowaniem i testowaniem nowych 

produktów. Posiadamy własne laboratoria, działy technologiczne oraz dział 

naukowy, który angażuje się we współpracę z jednostkami naukowymi w 

kraju i za granicą. Szczególnie dbamy o jakość naszych produktów, która rok 

rocznie weryfikowana jest przez audyt jednostki certyfikującej realizację 

procedur zgodnych z systemami zarządzania ISO. Dziś, produkcja seryjna nie 

jest już dla nas wyzwaniem. Dzięki posiadanym technologiom chcemy i 

możemy tworzyć implanty na wymiar. Jednak naszym najcenniejszym 

zasobem są ludzie, ponieważ to ich praca, kreatywności i odwaga wobec 

wyzwań jest naszym największym zasobem. 

Oferowane stanowisko: Płatny staż 

Liczba poszukiwanych osób: 13 

Miejsce stażu: 

(miasto, województwo) 
Lewickie (około 6 km od Białegostoku), Białystok, województwo podlaskie 

Zakres obowiązków: 

Stażysta pod okiem specjalistów pozna ogólną specyfikę firmy, zapozna się z 

wyrobami firmy oraz częściowo weźmie udział w procesie produkcji 

implantów i narzędzi do ortopedii i traumatologii. Stażysta swój staż będzie 

realizował w wybranym przez siebie dziale, wykonując zadania bieżące oraz 

uczestnicząc w realizacji projektów danego działu. 

Wymagania: 

Na staż zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: technicznych, 

mechanicznych, bioinżynierii, biotechnologii, chemii, fizyki, medycyny lub 

pokrewnych. Preferowani są studenci ostatniego roku studiów i absolwenci, 

do dwóch lat od ukończenia studiów. Więcej informacji na 

www.chm.eu/kariera/staze, Dział Kadr, tel. 85 7131314 

Oferujemy: 
3-miesięczny płatny staż w okresie lipiec – wrzesień 2017, umowę 

absolwencką, 1850 zł brutto/miesięcznie, 40 godz./tydzień 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

  

  

Sposób aplikowania:  zgłoszenia wyłącznie on-line na http://staze.chm.eu  

Data ważności oferty: 29.03.2017r. 
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