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Stellantis na świecie 

Czwarty producent samochodów osobowych 
na świecie 
  

Globlna obecność na ponad 130 rynkach 
  

Zakłady przemysłowe w ponad  

30 krajach świata 
 

Silna pozycja w trzech regionach: Europie, 
Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej  
 

Kompletne portfolio samochodów:  

osobowe, SUV-y, LCV, ciężarówki 



Stellantis w 

Polsce 
Opel Manufacturing Poland: 
- fabryka samochodów osobowych w Gliwicach  

- fabryka jednostek napędowych w Tychach  

- dwa Centra Usług Wspólnych: finansowe i kadrowo-płacowe 

PSA Manufacturing Poland: 
 - od 2022 roku rozpoczęcie produkcji dużych samochodów 

dostawczych dla marek: Opla, Vauxhalla, Peugeota i 

Citroena 
FCA Poland: 

- fabryka samochodów osobowych w Tychach 

- fabryka jednostek napędowych w Bielsku-Białej  

Stellantis Polska: 

 - sprzedaż i marketing dla marek: Opel, Vauxhall, 

Citroen, Peugeot, DS, Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa 

Romeo    
Zatrudninie: 

ok. 7560 pracowników 



Opel Manufacturing Poland 

Astra K od 2015   

Emisja CO2 niższa nawet o 21% 

NajWYDAJNIEJSZA Astra w 

historii 
Nowa generacja silników 

Niskie zużycie paliwa 

 



Współpraca 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Polsko – Niemiecka Izba  

Przemysłowo-Handlowa AHK 

Ul. Stefana Okrzei 20 

44-100 Gliwice 



Kształcenie 

3 letnia szkoła branżowa I stopnia 

Kierunek Mechatronika 

Nauka zawodu w nowoczesnym zakładzie 

produkcyjnym 

Nauka teoretyczna i praktyczna w bardzo 

dobrze wyposażonej szkole ze świetną 

kadrą 

Polskie i niemieckie  

świadectwo kwalifikacyjne AHK 



Kierunek 

Mechatronika 
Słowo MECHATRONIKA jest połączeniem 

słów mechanika i elektronika.   

Łączy w sobie wiedzę związaną z:  

- mechaniką 

- energoelektroniką  

- informatyką  

- pneumatyką  

- hydrauliką 

- robotyką 

- techniką mikroprocesorową 

- automatyką 



Kandydaci  

Poszukujemy Uczniów: 

Zainteresowanych pracą w środowisku 
produkcyjnym (wśród ludzi i robotów) 

Lubiących pracę w zespole 

Zdyscyplinowanych  
(zachowanie minimum odpowiednie) 



Oferta 

Pierwszeństwo w zatrudnieniu 

Praktyki na terenie gliwickiego zakładu Opla  
– 2 miesiące w ciągu roku   

Płatna umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego (pierwszy rok nauki ok. 273 

zł/mc, drugi rok nauki ok. 327 zł/mc i trzeci 
rok nauki ok. 382 zł/mc) 

Świadczenia socjalne 

Nagrody dla najlepszych uczniów  

Polskie i niemieckie świadectwo kwalifikacyjne 

Proponujemy: 



Zawodowcy Opla 

https://www.youtube.com/watch?v=q6gIvqJVfaw&t=32s
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