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Zapraszamy studentów zimowego semestru dyplomowego 2018/2019, studiów wyższych I oraz
II stopnia, zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w firmie ciepłowniczej, zarządzającej
warszawską siecią ciepłowniczą, do udziału w V edycji programu „Zrób dyplom z Veolią”.
Każdy z zakwalifikowanych do udziału w programie student będzie miał możliwość przygotowania
swojej pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora ze strony uczelni oraz opiekuna merytorycznego
ze strony Veolii, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów z zakresu ciepłownictwa.
Będąc członkami zespołów projektowych, dyplomanci uzyskają ze strony Veolii, oprócz wsparcia
merytorycznego, umożliwiającego uzyskanie praktycznego spojrzenia na zagadnienia związane z ich
pracą dyplomową, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, dostęp do różnych
platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach podczas przygotowywania
pracy dyplomowej.
Rozpoczęcie tegorocznej edycji przewidziane jest na 15 października 2018r. Przygotowano
19 tematów, które będą bazą dla inżynierskich lub magisterskich prac dyplomowych studentów
zakwalifikowanych do udziału w programie.

Kim jesteśmy?
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi
dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia
najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej
infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią,
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne
ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom
gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki
operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia
term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.
www.veolia.pl
Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło systemowe
i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy, tworzy
i wdraża innowacyjne i pionierskie dla branży ciepłowniczej rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska
i społeczności lokalnych. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie prawie
1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych. www.energiadlawarszawy.pl

Co oferujemy w ramach programu „Zrób dyplom z Veolią”








Opiekę merytoryczną pracownika Veolii, którego zadaniem będzie przybliżenie zagadnień
będących w obszarze zainteresowania przemysłu, w szczególności energetyki cieplnej;
Dostęp do rzeczywistych danych, które mogą zostać wykorzystane w pracy dyplomowej;
Dostęp do naszych stanowisk badawczych i platformy obliczeniowej (hurtownia danych, duża
platforma analizy danych, Termis, R, Statistica, GIS quantum);
Aktywny udział w projektach B&R prowadzonych w Veolii;
Wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy;
Warunki niezbędne do pisania pracy dyplomowej – pokój, komputer wraz z oprogramowaniem
i dostępem do Internetu;
Szansę na poznanie środowiska pracy firmy o zasięgu międzynarodowym oraz działania
w strukturach projektowych;

Czego oczekujemy od kandydatów?


Spełnienia wymagań formalnych stawianych przez uczelnię, niezbędnych do rozpoczęcia
przygotowywania pracy dyplomowej, w tym uzyskanie zgody Promotora ze strony uczelni na
tematykę pracy dyplomowej, zgodną z zaproponowanymi tematami przez Veolię. Pożądane
cechy osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Harmonogram naboru zgłoszeń do programu:





Zgłoszenia kandydatów, w języku polskim, ze wskazaniem tematu zdefiniowanego w V edycji
programu „Zrób dyplom z Veolią”, zawierające list motywacyjny, życiorys oraz deklarację
o spełnieniu wymagań stawianych przez uczelnię do rozpoczęcia przygotowywania pracy
dyplomowej, przyjmujemy do 16 września 2018 r., w wersji elektronicznej na adres poczty
elektronicznej Koordynatora Programu. W aplikacji należy obowiązkowo zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Veolia Energia Warszawa S.A. moich danych
osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji do V edycji
programu „Zrób dyplom z Veolią”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
Kandydaci zakwalifikowani wstępnie do udziału w programie, zostaną poinformowani drogą
elektroniczną lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Wstępny termin rozpoczęcia
rozmów kwalifikacyjnych wyznaczony został na 24 września 2018 r.
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie mogą zostać poproszone o uzupełnienie
dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia współpracy z Veolią Energią Warszawa w ramach
programu, w tym danych kontaktowych do Promotora oraz poświadczenia z uczelni
o zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej.

Bieżące informacje o programie:


Zakładka „Aktualności” na stronie: www.energiadlawarszawy.pl

Osoba do kontaktu:


Koordynator Programu:
Andrzej Gorczyca
e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com
tel. kom.: 510 295 897

