Een stage bij BASF
Een investering in je toekomst

Bij BASF Antwerpen
• Zorgen we voor een veilige en
aangename leer- & werkomgeving

• Moedigen we je aan om continu
bij te leren en te ontwikkelen

• Motiveren & inspireren we
studenten om het beste uit
zichzelf te halen

• Geloven we in de kracht van
diversiteit

Niets is boeiender
dan jezelf ontdekken
Een stage bij BASF is een uitzonderlijke
ervaring. Op BASF sta je niet dicht bij de actie,
je zit er middenin! Je maakt deel uit van een
team en werkt dagelijks samen met onze
experten aan de wereld van vandaag en
morgen. Je leert van je collega’s, maar we
geloven dat je nog meer kan bereiken door je
ideeën, kennis en inzichten los te laten op een
eigen opdracht of project. Zo doe je niet alleen
een stage bij BASF, maar vorm je samen met
ons het beste team.

Waarom voor BASF kiezen?
• Je hebt de kans om kennis te maken met je
toekomstig beroep (bv. shiftwerk).
• Je krijgt eigen taken en verantwoordelijkheden.
• Je mentor staat je bij met raad, daad en
eerlijke feedback om zo je groeikansen te
maximaliseren.
• Na een positieve stage krijg je een streepje
voor in het selectieproces.
• Bovendien kan je gebruik maken van het gratis
BASF busvervoer en voorzien we de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe voor BASF kiezen?
Ga naar www.basf.be en zoek “stages BASF Antwerpen”.
Hier vind je alle soorten stages en onderwerpen terug.
Stuur een email naar stage@basf.com met je CV en
motivatiebrief. Kies je voor een projectstage, geef dan je
top 3 stage onderwerpen door.
We nodigen je uit voor een gesprek op onze site. We
maken graag kennis met jou als persoon en geven uitleg
over werkplekleren bij BASF. Wees er snel bij om zeker
te zijn van een plaatsje.
Na het gesprek krijg je telefonisch feedback. Na een
positieve beslissing volgt een medisch onderzoek en
contract.

Tips & Tricks
voor
je
CV
en
motivatiebrief
Tips & Tricks voor je CV
en motivatiebrief

e kriebels bij de gedachte aan solliciteren? Is jouw CV niet meer up to date?

Voel je hetinteresse
al kriebelen?
je zin
gekregenteinstellen
een stage
bij BASF Antwerpen?
e desondanks
om Heb
jezelf
kandidaat
bij BASF?
Stel dan snel je CV en motivatiebrief op en mail deze naar stage@basf.com.

hien kunnen deze tips je op goede weg helpen! .

De volgende tips kunnen je alvast op weg helpen.

Wees beknop
t

Je CV moet ni
et
meer dan 1 of
2
pagina’s beva
tten
Beperk je tot de
relevante elem
enten.

Jouw foto
Als je een foto wil toevoegen, zorg dan voor
een professioneel
& herkenbaar
exemplaar

Stage / werkervaring
Heb je al praktijkervaring of deed je
vakantiewerk? Geef
een woordje uitleg bij
je takenpakket.

Extra troeven
Voeg eventueel extra
informatie toe op je
CV: hobby’s,
buitenlandse
ervaring, referenties,
...

Contactgeg
evens
Zet je emailad
res en
telefoonnumm
er op je
CV. Zo kan he
t bedrijf
je zeker contac
teren.

Niveau
Vergeet niet je niveau
van kennis toe te
voegen aan zowel
talen als pctoepassingen.

Emailadres
Zorg voor een
normaal emailadres
en beluister je eigen
voice mail.

Wees eerlijk
Geef alle informatie
eerlijk weer in je CV
en motivatiebrief.

Anti-chronologisc
h
Plaats altijd de mee
st
recente studie of
werkervaring
bovenaan.

Team Werkplekleren
BASF Antwerpen
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen
Voor meer info: stage@basf.com

