
 

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 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 Agricultural Solutions – Obsługa Klienta  

W rolnictwie chodzi o równowagę. Równowaga, która ma kluczowe znaczenie dla życia nas wszystkich, dotyczy również naszego działu 

Agricultural Solutions. W tym dziale łączymy innowacyjne myślenie z praktycznymi działaniami, aby znaleźć właściwą równowagę 

zapewniającą sukces - dla rolników, rolnictwa i przyszłych pokoleń. Dzięki nasionom, zaprawom, dzięki ochronie upraw i rozwiązaniom 

cyfrowym pomagamy rolnikom produkować żywność bardziej efektywnie, pomagamy chronić ziemię i zaspokajać potrzeby społeczeństwa. 

 

  MIEJSCE PRACY   FIRMA   DZIAŁ  

 Warszawa   BASF Polska Sp. z o.o.  Agricultural Solutions – Obsługa Klienta  

          
  TYP UMOWY        

 Umowa o praktykę absolwencką      

          

 

TWOJE MOŻLIWE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI  WYMAGANIA 

o Wsparcie przy bieżących zadaniach Zespołu Obsługi 

Klienta  

o Udział w akcjach analitycznych/rozliczeniowych 

o Udział w projektach digitalizacyjnych 

o Udział w eventach polowych 

o Udział/pomoc w akcjach telefonicznych 

o Analiza i rozliczanie promocji  

 

 o Preferowane kierunki: rolniczy, ekonomiczny lub nowe 

technologie 

o Status studenta  

o Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze 

czasu pracy  40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec - wrzesień 

2023 

o Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista 

o Znajomość pakietu MS Office a w szczególności: Excel (makra, 

funkcje, tabele przestawne), Power Point 

o Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie  

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

