
Wspieramy
zawodowo
młodych
motopasjonatów



Lubisz wyzwania?
My również! 

Pasjonujesz się ciężarówkami,  
ale i dostawcze nie mają  
przed Tobą tajemnic? 

Gdy coś nie działa, nie załamujesz rąk, 
tylko szukasz tak długo,  
aż znajdziesz rozwiązanie? 

Tak się składa, że my też! 

To również nasza domena! 

GRUPA DBK działa na polskim rynku ponad 25 lat. Jesteśmy największym w Polsce 
autoryzowanym dealerem marki DAF, IVECO, MAN, KÖGEL oraz wielu innych uznanych 
na całym świecie producentów pojazdów i rozwiązań dla branży transportowej. 
Zatrudniamy blisko 1500 osób w 25 oddziałach Grupy DBK. Posiadamy rozbudowaną sieć 
serwisowo-sprzedażową na terenie całego kraju, w tym 20 autoryzowanych serwisów 
własnych i 5 punktów partnerskich.

Chcesz nauczyć się zawodu  
w autoryzowanym serwisie Grupy DBK? 

Chcesz mieć dobry start w karierę? 

Chcesz być najlepszy? 

Pracuj z najlepszymi w branży TSL! 
Zostań DeBeściaKiem!



Dlaczego warto odbyć praktyki w serwisach GRUPY DBK:

Naszym najlepszym praktykantom oferujemy:

• poznasz zasady pracy w serwisie,
• nauczysz się diagnozować i naprawiać pojazdy ciężarowe,
• poznasz „od środka” budowę pojazdów różnych marek,
• dowiesz się, jak czytać schematy i inne zapisy techniczne,
• odkryjesz tajniki obsługi sprzętu do diagnostyki,
• zdobędziesz doświadczenie od najlepszych mechaników w Polsce, finalistów corocznego 

konkursu Mechanik Roku DAF, pracowników serwisu i ekspertów w swojej dziedzinie,
• będziesz pracować ze światowymi markami producentów pojazdów i rozwiązań dla branży 

transportowej, m.in.: DAF, IVECO, MAN, KÖGEL oraz wiele innych,
• po skończonych praktykach, będziesz mógł rozwijać swoją karierę w jednym z 20 serwisów 

Grupy DBK. 

• pracę w firmie z 25-letnim doświadczeniem i o ugruntowanej pozycji na rynku,
• uczciwe warunki zatrudnienia: umowa o pracę z atrakcyjnym systemem wynagradzania, 

pakiety medyczne,
• możliwość rozwoju zawodowego oraz długofalową współpracę,
• pracę w zgranym zespole, koleżeńską atmosferę,
• bardzo dobre zaplecze techniczne i socjalne,
• udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Praktyki 
i staże 
w Grupie DBK



GDZIE MOŻESZ PRACOWAĆ – MAPA NASZYCH ODDZIAŁÓW:

Aplikuj - wypełnij formularz,  
a my skontaktujemy się z Tobą  

i pokierujemy Cię  
do właściwego oddziału Grupy DBK

CHCESZ BYĆ NAJLEPSZY? PRACUJ Z NAJLEPSZYMI!

ZOSTAŃ DEBEŚCIAKIEM!

www.grupadbk.com/kariera
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