Spółka Uckermärker Milch GmbH w Prenzlau wywodzi się z założonej w 1889 roku
spółdzielni mleczarskiej. Pod dzisiejszą nazwą firma istnieje od 1990 roku. Od
1.01.2015 roku sześćdziesiąt procent udziałów firmy Uckermärker Milch GmbH
posiada szwajcarska spółka akcyjna HOCHDORF Holding AG. Drugim udziałowcem
jest spółka Ostmilch Handels GmbH z Berlina. Nasza firma zatrudnia około 180
pracowników, którzy pracują w systemie 3-zmianowym i 7-mio dniowym.
Produkowane artykuły: serek homogenizowany, masło, maślanka, produkty mleczne w
proszku. Nasze procesy produkcyjne są wysoce zautomatyzowane.

Oferujemy miejsca praktyk studentom i absolwentom następujących kierunków:
 Automatyka i Robotyka
 Elektrotechnika
 Mechatronika
 Mechanika i Budowa Maszyn
 Zarządzanie Inżynierią Produkcji
 Technologia Żywności i Żywienie Czƚowieka
 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności
 kierunki pokrewne
Praktyki odbywa się w Niemczech, w Prenzlau, poƚożonym 53 km od Szczecina. Czas trwania praktyk wynosi
minimalnie 6 tygodni, a maksymalnie 3 miesiące, po 40 godz/ tydz.
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Zakres praktyk
Zakres praktyk zostanie ustalony indywidualnie, w zależności od
umiejętności kandydata i dziaƚu, w którym będzie wykonywaƚ zadania
praktyczne. Po zakończeniu praktyk należy zƚożyć pisemnie oraz
przedstawić ustnie we firmie sprawozdanie z praktyk.
Profil kandydata






Student lub absolwent uczelni ZUT z wymienionach kierunków
Znajomość języka niemieckiego: bardzo komunikatywna,
udokumentowane B2 (ukończone lub w trakcie kursu)
Umiejętność pracy w zespole, otwarta osobowość
Świadectwo zdrowia
Ubezpieczenia: zdrowotne, od wypadków oraz OC

Nasza oferta






Ambitne doświadczenie zawodowe w niemieckim zakƚadzie
produkcyjnym
Zaliczenie praktyk obowiązkowych
Możliwość trwaƚego zatrudnienia
Odzież robocza, kantyna na miejscu
polskojęzyczna koordynatorka w miejscu praktyk

Procedura decyzyjna






wstępna rozmowa kwalifikująca w Szczecinie  umów termin
rozmowy! Tel. +48 608 137 047
zƚożenie we firmie peƚnych dokumentów aplikacyjnych e-mailem
rozmowa kwalifikacyjna we firmie w Prenzlau / decyzja pozytywna:
potwierdzenie miejsca i planu praktyk
wnioskowanie na uczelni u koordynatora programu
Erasmus Plus „Praktyki”
decyzja o wyjeździe
Uckermärker Milch GmbH
Brüssower Allee 85
17291 Prenzlau
Deutschland
www.uckermarkmilch.de: b

eata.czarnecka@ucke

Dr. Beata Czarnecka
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