Ogłoszenia
Staż Letni w BASF 2019
1. Staż Letni w Dziale PR - Warszawa
2. Staż Letni w Dziale Finansów (Controlling) – Warszawa
3. Staż Letni w Dziale Chemii Przemysłowej (Rozwój Rynku) – Warszawa
4. Staż Letni w Dziale Agricultural Solutions (Marketing) – Warszawa
5. Staż Letni w Dziale Chemii Budowlanej (Logistyka/ Obsługa Klienta) – Myślenice
6. Staż Letni w Dziale Chemii Budowlanej (Laboratorium Betonu) – Myślenice
7. Staż Letni w Stacji Hodowli Roślin – Psarskie
8. Staż Letni w Dziale Information Management – Środa Śląska
9. Staż Letni w Dziale Logistyki (Planowanie Produkcji) – Środa Śląska
10. Staż Letni w Dziale Produkcji – Środa Śląska
11. Staż Letni w Dziale Kontroli Jakości (Laboratorium Przygotowania Próbek) – Środa Śląska
12. Staż Letni w Dziale Kontroli Jakości (Laboratorium Badań Fizykochemicznych) – Środa Śląska
13. Staż Letni w Dziale Zarządzania Jakością – Środa Śląska
14. Staż Letni w Dziale Technicznym (Inżynieria Automatyki) – Środa Śląska

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale PR
(Warszawa)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Pisanie i redagowanie newsów nt. wydarzeń dotyczących BASF w języku polskim

•

oraz angielskim
Aktualizacja bazy mediów

•
•

Pomoc przy organizacji eventów
Bieżące wsparcie działań i projektów realizowanych przez Dział PR

Nasze wymagania:
•
•

Studia na kierunku: Dziennikarstwo, Public Relations lub pokrewne
Zainteresowanie tematyką PR

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków

•
•

Umiejętność pracy pod presją czasu
Znajomość pakietu MS Office

•
•

Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką przyjemnością przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Finansów
Controlling (Warszawa)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•
•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości zapoznania się ze specyfiką pracy Działu Finansów

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•

Bieżące wsparcie pracy Działu w obszarze Controllingu i Management Accounting
Przygotowywanie analiz finansowych oraz formułowanie wniosków

•

Pomoc w przygotowywaniu raportów finansowych, księgowych, statystycznych oraz
podatkowych na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych

•
•

Udział w realizacji międzydziałowych projektów BASF
Wsparcie w procesach digitalizacji Działu

Nasze wymagania:
•

Preferowane studia na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość lub
pokrewnych

•
•

Znajomość podstawowych sprawozdań finansowych
Umiejętność interpretacji wskaźników finansowych i analitycznego myślenia

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków

•

Posiadanie statusu studenta

•
•

Umiejętność pracy w zespole
Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel oraz PowerPoint)

•

Mile widziana znajomość aplikacji typu Power BI

•

Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ NA
FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką przyjemnością przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy w
niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale
Chemii Przemysłowej
Rozwój Rynku (Warszawa)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•
•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości zapoznania się ze specyfiką pracy Działu Rozwoju Rynku

•

Możliwości zapoznania się z grupami produktów branży chemii przemysłowej
z różnych jednostek biznesowych

•

Możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem światowego lidera branży chemicznej

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•
•

Wspieranie zespołu w codziennej pracy
Przeprowadzanie badań rynku i analiz dla wybranych obiecujcych branż
rozwojowych wraz z rekomendacjami
Prezentacja wyników zadania indywidualnego oraz zespołowego

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•

Preferowane osoby w trackie studiów na kierunku chemicznym
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność
Znajomość pakietu MS Office
Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ NA
FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką przyjemnością przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Agricultural Solutions
Marketing (Warszawa)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•
•
•
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem Działu Agricultural Solutions
Możliwości zapoznania się ze specyfiką pracy zespołu Marketingu

Do Twoich zadań będą należeć między innymi:
•
•
•
•
•
•

Wsparcie przy bieżących zadaniach zespołu Marketingu
Wsparcie przy bieżących zadaniach Działu R&D
Udział w projektach
Organizacja oraz udział w eventach polowych
Udział/pomoc w akcjach telefonicznych
Analiza i rozliczanie promocji

Nasze wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•

Studia na kierunku rolniczym, przyrodniczym lub marketingowym
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętności interpersonalne
Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
Umiejętności analityczne
Posiadanie statusu studenta
Prawo jazdy kat. B (mile widziane)
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale
Chemii Budowlanej
Logistyka/ Obsługa Klienta (Myślenice)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•
•
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Podstawowego zapoznania się z procesem obsługi klienta i logistyki, a także
zarządzania stanami magazynowymi

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•
•
•

Bieżące wsparcie dla Działu Obsługi Klienta i Logistyki
Badanie relacji oraz współzależności między działami w zakładzie tj. logistyki,
produkcji, magazynowania
Analiza przepływu materiałowego na poszczególnych etapach pracy zakładu
Praca z dokumentacją zakładową: kontrola, aktualizacja, analiza, porządkowanie,
archiwizowanie oraz upraszczanie i tworzenie

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Preferowane studia na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków
Znajomość pakietu MS Office
Umiejętność pracy z bazami danych i/lub administracji dokumentacji będzie
dodatkowym atutem
Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką przyjemnością przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy w
niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale
Chemii Budowlanej
Laboratorium Betonu (Myślenice)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•
•
•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości zapoznania się ze specyfiką pracy Działu Chemii Budowlanej
Poznania różnic pomiędzy podstawowymi domieszkami do betonu

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•
•

Przeprowadzanie badań na zaprawach i betonie
Wsparcie zespołu w codziennych obowiązkach
Prace administracyjne związane z funkcjonowaniem Działu

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•

Preferowane osoby w trackie studiów na kierunku: Technologia Materiałów
Budowlanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki lub Budownictwo
Zainteresowanie obszarem budownictwa
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków
Znajomość pakietu MS Office
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką przyjemnością przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Stacji Hodowli Roślin
(Psarskie k. Śremu, Wielkopolska)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych

•
•

Wsparcia ze strony Opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

•

Pomoc w organizacji ewentualnego zakwaterowania na czas trwania stażu

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych na polach doświadczalnych

•

rzepaku ozimego
Oceny wybranych cech hodowlanych w polu i laboratorium

•
•

Obsługa maszyn polowych (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)
Udział w pracach żniwnych na poletkach doświadczalnych

•
•

Udział w przygotowaniu pól i siewy poletek doświadczalnych
Wprowadzanie danych wynikowych

Nasze wymagania:
•

Studia na kierunku rolniczym

•

Prawo jazdy kategorii B (warunek konieczny), uprawnienia kombajnisty

•
•

będą dodatkowym atutem
Doświadczenie w pracach polowych i obsłudze sprzętu polowego
Zainteresowanie problematyką hodowli roślin i chęć do pracy w polu

•

Odpowiedzialność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań

•

Posiadanie statusu studenta

•

Pełna dyspozycyjność i mobilność w okresie lipiec-wrzesień 2019
(elastyczne godziny pracy uzależnione od warunków atmosferycznych
oraz możliwości technicznych; wyjazdy do punktów doświadczalnych)

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ NA
FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Information Management
(Środa Śląska)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Wsparcie użytkowników w pracy z bazami danych

•
•

Wsparcie pracowników w zakresie przemysłowych systemów IT
Przygotwywanie raportów KPI

•
•

Przygotowanie raportów z procesu produkcji
Współpraca przy projektach realizowanych w zakładzie

•

Współpraca z innymi działami w zakładzie

Nasze wymagania:
•

Preferowane studia na kierunku informatycznym

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu IT
Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, otwartość

•
•

Bardzo dobra znajomość systemu Windows 7/8 oraz pakietu Office 365
Dobra znajomości zagadnień z zakresu konfiguracji i rozwiązań sieciowych (LAN/WAN)

•
•

Znajomość sprzętu komputerowego: stacje robocze, laptopy (diagnostyka, lekkie naprawy)
Posiadanie statusu studenta

•

Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak, to
z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Logistyki
Planowanie Produkcji (Środa Śląska)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•
•
•
•
•

•

Poznanie celu planowania produkcji w zakładzie produkcyjnym
Poznanie zasad w planowaniu produkcji
Poznanie zasad zakupów substratów
Poznanie działania systemu SAP
Poznanie etykiet produkcyjnych i ich rodzajów
Tworzenie planów produkcyjnych
Monitorowanie stanów zapasów KPI

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•

Studia na kierunku: Logistyka lub Zarządzanie Produkcją
Dobra znajomość języka angielskiego (język niemiecki mile widziany)
Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, otwartość
Znajomość pakietu MS Office
Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Produkcji
(Środa Śląska)

Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych

•
•

Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego
Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu

•

Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Analiza danych dotyczących przestojów oraz ich minimalizacja

•
•

Analiza danych dotyczących czasów produkcji oraz ich aktualizacja
Realizacja mikro projektów z zakresu Lean

•
•

Ustalenie i wprowadzenie standaryzacji obszarów 5S
Pomiar obciążenia pracą pracowników produkcji

Nasze wymagania:
•
•

Preferowane studia na kierunku Zarządzanie
Dobra znajomość języka angielskiego

•
•

Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, otwartość
Znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość MS Excel)

•
•

Znajomość narzędzi LM
Posiadanie statusu studenta

•

Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Kontroli Jakości
Laboratorium Przygotowania Próbek (Środa Śląska)

Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego

•
•
•

Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości szczegółowego zapoznania się z charakterem pracy w Dziale Kontroli Jakości

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Kontrola jakości substratów, półproduktów i produktów finalnych
zgodnie ze specyfikacjami klientów

•
•

Pobieranie, przygotowanie i archiwizacja próbek do badań
Kontrola poprawności wyników analiz oraz elektronicznego przepływu

•

danych laboratoryjnych
Archiwizacja i nadzór nad dokumentacją laboratoryjną (wyniki i zlecenia analiz)

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Studia na kierunku chemicznym
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność
Znajomość pakietu MS Office
Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019
Praca w systemie zmianowym: 6-14, 14-22.

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Kontroli Jakości
Laboratorium Badań Fizykochemicznych (Środa Śląska)

Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego

•
•
•

Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
Możliwości szczegółowego zapoznania się z charakterem pracy w Dziale Kontroli Jakości

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•
•

Poznanie procesu produkcji półproduktów i produktów finalnych
Pobieranie oraz przygotowanie próbek do badań

•

Wykonywanie analiz prób masy katalitycznej oraz gotowych wyrobów w
Laboratorium Badań Fizykochemicznych oraz Laboratorium Badań Spektroskopii
Rentgenowskiej

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Studia na kierunku chemicznym
Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność
Znajomość pakietu MS Office
Posiadanie statusu studenta
Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019
Praca w systemie zmianowym: 6-14, 14-22

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Zarządzania Jakością
(Środa Śląska)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego

•
•

Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

•

Zapoznanie z systemem zarządzania jakością oraz pracą Inżyniera Jakości

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Opracowanie prezentacji stanowiącej podstawę do szkoleń z nowego IATF 16949

•
•

Wsparcie pracy Lokalnych Inżynierów Jakości
Wsparcie Inż. Jakości oraz Procesu w rozwiązywaniu problemów 8D; QRQC

•
•

Wsparcie w przygotowaniu do audytu nadzoru ISO/TS 16949
Wsparcie w procesie tworzenia dokumentacji PPAP dla klientów

Nasze wymagania:
•

Status studenta IV lub V roku na kierunku Zarządzanie Produkcją
lub Zarządzanie Jakością

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność

•
•

Umiejętność analitycznego myślenia
Zorientowanie na klienta

•
•

Znajomość pakietu MS Office
Mile widziane doświadczenie w pracy w branży automotive

•

Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeżeli tak,
to z wielką chęcią przyjmiemy Cię na staż w BASF. Od zawsze poszukujemy
zaangażowanych i utalentowanych studentów z różnych kierunków kształcenia, którzy
w niekonwencjonalny sposób podchodzą do stawianych przed nimi wyzwań.

Staż Letni w Dziale Technicznym
Inżynieria Automatyki (Środa Śląska)
Czego możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?
•
•

Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego

•
•

Współpracy z innymi działami oraz wsparcia ze strony opiekuna podczas całego stażu
Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy

•
•

Zapoznania się z charakterem pracy Inżyniera Automatyka
Poznania procesu produkcyjnego oraz zdobycie doświadczenia
w programowaniu sterowników PLC oraz systemów wizyjnych Cognex

Do Twoich zadań będzie należało między innymi:
•

Programowanie sterowników PLC

•
•

Optymalizacja interfejsów systemów wizyjnych Cognex
Kontrola i aktualizacja dokumentacji technicznej

•

Realizacja zadań typowych dla danego obszaru pod okiem specjalisty

Nasze wymagania:
•

Min. IV rok studiów na kierunku Automatyka i Robotyka

•
•

Dobra znajomość języka angielskiego
Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność

•
•

Znajomość pakietu MS Office
Mile widziana znajomość podstaw programowania sterowników PLC

•

oraz systemów wizyjnych Cognex
Posiadanie statusu studenta

•

Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy
(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 2019

Wszystkie staże w BASF są płatne.
SZCZEGÓŁY NA BASF.COM/PL W ZAKŁADCE KARIERA ORAZ
NA FACEBOOKU

