
 

Razem możemy osiągnąć wszystko. Dzięki sile współpracy.   

Czekamy na Twoje zgłoszenie online. 

            Termin składania aplikacji: 31.03.2023 

 

Internal 

 

 

 

CO OFERUJEMY 

o Indywidualny ustalany plan i cele stażowe, 

o Możliwość współpracy z innymi działami BASF, także w ramach między-działowych projektów, 

o Wsparcie ze strony Opiekuna podczas całego stażu oraz bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy, 

o W pracy ważne są dla nas nasze wartości: innowacyjność, otwartość, elastyczność i atrakcyjność. 

 

O NAS 

W BASF ważna jest chemia, a jeszcze ważniejsze - bezpieczeństwo. Dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania, zrównoważone działania i 

wspólne koncepcje. Stawiamy też na Ciebie. Bądź częścią  naszej recepty na sukces i rozwijaj z nami przyszłość –  w globalnym zespole, który 

szanuje różnorodność i równe szanse niezależnie od wieku, pochodzenia, sprawności, płci, orientacji seksualnej czy religii. 

 

Staż letni w Dziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa  

Ochrona ludzi i środowiska jest dla BASF najwyższym priorytetem. Dział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa wspiera 

bezpieczeństwo i kontrolę zagrożeń we wszystkich naszych lokalizacjach. Jesteśmy zaangażowani w globalną inicjatywę przemysłu 

chemicznego „Responsible Care” i staramy się poprawiać nasze wyniki w zakresie bezpieczeństwa każdego dnia, w celu zapewnienia 

zrównoważonej przyszłości. 

 

  MIEJSCE PRACY    FIRMA   DZIAŁ  

 Warszawa   BASF Polska Sp. z o.o.  Dział Ochrony Środowiska, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa (EHS) 

 

          
  TYP UMOWY        

 Umowa o praktykę absolwencką      

          

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI   WYMAGANIA 

o Udział w zarządzaniu chemikaliami i kartami 

charakterystyki 

o Udział w monitorowaniu przepisów prawnych 

o Udział w ocenie ryzyka 

o Udział w przygotowywaniu audytów 

o Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań dot. 

Bezpieczeństwa pracy 

o Wsparcie bieżącej pracy działu EHS 

o Wsparcie przy tworzeniu procedur bezpieczeństwa 

 

 o Studia na kierunku Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Bezpieczeństwa, 

Obronność, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz pokrewne 

o Status studenta 

o Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy 

(40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec – wrzesień 2023     

o Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, otwartość 

o Znajomość pakietu MS Office                                                                             

o Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7dcbf4171ad4468bae5e54bc72087fbc

