
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 



O nas

Gerda Hydomat to Spółka, która posiada 51-letnie 
doświadczenie w tłocznictwie i projektowaniu 
tłoczników

Jesteśmy czołowym liderem w produkcji tłoczników
oraz dostawcą detali tłoczonych. Gwarantujemy
efektywny serwis oraz jakość. Nasze produkty i usługi
znajdują zastosowanie w każdej branży.

1 - Lider w produkcji tłoczników

- Letnie doświadczenie    
połączone z tradycją

- Pracowników zaangażowanych 
w swoją pracę

- Niezliczona możliwość branż 
z którymi możemy współpracować

51

180



Czym się zajmujemy?

✓ Projektowaniem narzędzi
✓ Montażem narzędzi
✓ Produkcją części tłoczonych
✓ Montażem podzespołów 
✓ Usługami, które znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie  



Dział Konstrukcji

Pracownicy biura konstrukcji to specjaliści w zakresie
obróbki plastycznej i projektowania, posiadający bogatą
wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie, które
chętnie przekazują swoim młodszym kolegom i koleżanką.

Przy projektowaniu używamy programu Solid Edge.
Jest to parametryczny, hybrydowy system CAD 3D
pracujący na platformie Microsoft Windows. Ma szeroki
zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia
parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów,
zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji
rysunkowej.

Pomocnym programem przy projektowaniu jest PAM-STAMP 2G.
Jest to program CAE oparty na metodzie elementów skończonych
(MES), dedykowany do wspomagania projektowania procesów
formowania blach. PAM-STAMP 2G jest przydatny w całym procesie
projektowania narzędzia, od zapytania ofertowego, poprzez analizę
formowalności i projekt tłocznika, aż po walidację wytłoczki.



Dział Kontroli Jakości

Nasi kontrolerzy jakości to absolwenci renomowanych
uczelni technicznych ze specjalnością metrologia.
Zespół jakości tworzą operatorzy z długoletnim stażem
i doświadczeniem w pomiarach dla Automotive.
Obsługują oni także maszyny 2D i 3D.

Pracujemy na nowoczesny sprzęcie mierniczym:
• maszyna pomiarowa - DEA
• Smartscope MVP 300
• wysokościomierz 2D MITUTOYO LH 600
• Equator 300 Renishaw
• podstawowe narzędzia pomiarowe: suwmiarki 

w zakresie od 150mm do 1000mm, 
wysokościomierze suwmiarkowe do 600mm, 
macki, mikrometry, średnicówki 
mikrometryczne

• współpracujemy z akredytowanymi 
laboratoriami zewnętrznymi



Wydział Mechaniczny

Pracownicy Wydziału Mechanicznego to eksperci z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy na maszynach precyzyjnych. 

Maszyny takie jak CNC, drążarki wgłębne, szlifierki i wiele innych 
obsługują wysoko wyspecjalizowani Pracownicy, którzy 
wprowadzają w swoją pracę innowacyjne metody. 



Pozostałe działy

Pozostałe działy w których można odbyć praktykę i staż:
- Dział logistyki
- Dział magazynów
- Dział tłoczni
- Dział montażu narzędzi
- Dział utrzymania ruchu
- Sekcja badawczo rozwojowa
- Dział handlowy
- Dział zarządzania projektami



Program praktyk/stażu 
w Gerda Hydomat

•Dedykowane dla studentów oraz absolwentów uczelni

•Oparte o współpracę z ekspertem – opiekunem praktyk

•Umożliwia wykonywanie zadań w ramach zadań prowadzonych przez działy 

•Elastyczne pod kątem czasu pracy

•To najlepsza droga do nawiązania dłuższej współpracy

•Doświadczeni Pracownicy

•Indywidualne podejście do każdego studenta



Jak wziąć udział
w programie praktyk/stażu?

• Zgłoś się do naszego działu HR

• Z przyjemnością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy 
Twoje talenty i porozmawiamy o planach zawodowych 
podczas rozmowy rekrutacyjnej

• Najbardziej zaangażowanych, pełnych energii i entuzjazmu 
do pracy zaprosimy do współpracy

Czekamy na Ciebie!



Kogo szukamy?

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem, cechuje Cię chęć nauki i wrodzona ciekawość, nie 
boisz się wyzwań i chcesz zdobyć doświadczenie przy wsparciu najlepszych specjalistów 
z branży to właśnie czekamy na Ciebie.

Jeżeli jesteś:
• Jesteś studentem/ą lub absolwentem/ą studiów technicznych
• Jesteś otwarty/a i komunikatywny/a
• Posiadasz umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie
• Samodzielny w działaniu,  jesteś systematyczny i masz dobrą organizację pracy
• Jeżeli masz pomysł na praktykę - pomożemy Ci go rozwinąć!



Nasze części tłoczone 
znajdziesz min w:



Zaufali nam najlepsi
na całym świecie



Gerda Hydomat 
ul. Łopuszańska 53
02-232 Warszawa

Adres:

Sekretariat: 22 500 19 00
e-mail: gerda@hydomat.pl
www.hydomat.pl

Telefon/Email

Kontakt 

Osoba kontaktowa 

Dział HR
Tel. 22 500 19 05
e-mail: kadry@hydomat.pl



Dziękujemy za uwagę


