
 

Razem możemy osiągnąć wszystko. Dzięki sile współpracy. 

Czekamy na Twoje zgłoszenie online. 

 
            Termin składania aplikacji: 31.03.2023 

 

 

Internal 

 

 

CO OFERUJEMY  

o Ustalimy dla ciebie indywidualny plan i cele stażowe  

o Stworzymy dla Ciebie okazję do współpracy z innymi działami BASF, także w ramach między-działowych projektów  

o Podczas całego stażu będzie Cię wspierał Opiekun, który udzieli Ci także bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy 

o W naszej pracy kierujemy się takimi wartościami jak: innowacyjność, otwartość, elastyczność i atrakcyjność 

 

O NAS 

W BASF najważniejsza jest chemia. 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 Komunikacji  

Chemia i komunikacja mają jedną wspólną cechę: łączenie. Jako dział Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, tworzymy połączenia między 

ludźmi, poprzez wewnętrzną i zewnętrzną komunikację korporacyjną. Naszym celem jest pozytywne postrzeganie BASF zarówno wewnątrz 

organizacji, jak i przez interesariuszy zewnętrznych, a przede wszystkim przez naszych klientów. Praca dla nas oznacza tworzenie 

efektywnej komunikacji - dla chemii, która łączy. 

 

  MIEJSCE PRACY   FIRMA   DZIAŁ  

 Warszawa  BASF Polska Sp. z o.o.  Dział Komunikacji i Relacji 
Zewnętrznych 

 

          
  TYP UMOWY         

 Umowa o praktykę absolwencką       

          

  

CZYM BĘDZIESZ SIE U NAS ZAJMOWAĆ?  WYMAGANIA 

o Koordynacją ze stażystami z innych działów projektu 

komunikacyjnego na potrzeby naszych kanałów SoMe 

o Pisaniem i redagowaniem newsów nt. wydarzeń dotyczących 

BASF w języku polskim oraz angielskim 

o Zaktualizujesz naszą bazę mediów  

o Pomożesz nam zorganizować ciekawe wydarzenia  

o Będziesz dla nas wsparciem przy realizacji projektów w ramach 

działu komunikacji 

 

 o Jesteś studentem/studentką na kierunku: Dziennikarstwo, Public 

Relations lub pokrewne (2-5 rok) 

o Jesteś gotowy/a do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym 

wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - 

wrzesień 2023 

o Interesujesz się PR’em 

o Swobodnie poruszasz się w SoMe (FB, LinkedIn, Instagram) 

o Umiesz zorganizować swoja pracę, cechuje Cię samodzielność, 

energiczność i dokładność w wykonywaniu obowiązków  

o MS Office nie ma przed Tobą tajemnic (PowerPoint, MS Teams) 

o Mile widziana znajomość aplikacji Canva i zainteresowanie 

tworzeniem prostych grafik  

o Mile widziane zainteresowanie fotografią i tworzeniem filmików. 

o Z łatwością piszesz i mówisz w języku angielskim 

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

