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Staż letni w Coatings Services - Sprzedaż  

BASF Coatings koncentruje się na rozwoju, produkcji i wprowadzaniu na rynek różnych rozwiązań powłokowych, od technologii 

powierzchniowych po farby samochodowe. Pracując w globalnych zespołach, promujemy innowacyjność, atrakcyjne projekty i nowe aplikacje 

w celu spełnienia oczekiwań naszych partnerów. Program „Innovation Beyond Paint”, który ma na celu rozwój nowych rynków i modeli 

biznesowych, uzupełnia nasze portfolio. 

 

  MIEJSCE PRACY    FIRMA   DZIAŁ  

 Warszawa  BASF Coatings Services Sp. z o.o.  Sprzedaż  

          
  TYP UMOWY        

 Umowa o praktykę absolwencką      

          

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI   WYMAGANIA 

o Analiza rynku (benchmark) pod kątem konkurencyjności 

oraz trendów na rynku napraw powypadkowych w branży 

automotive 

o Tworzenie i prowadzenie ankiet rynkowych 

o Analiza i prezentacja graficzna zebranych informacji 

o Współpraca z działami: Marketingu, Sprzedaży, Kluczowych 

Klientów 

 

 o Status studenta na kierunku marketingowym, 

ekonomicznym lub pokrewnym (mile widziane obszary 

związane z branżą automotive) 

o Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym 

wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w okresie 

lipiec - wrzesień 2023 

o Dobra znajomość języka angielskiego 

o Dobra organizacja pracy, samodzielność, 

komunikatywność  

o Umiejętność pracy w zespole 

o Znajomość MS Office (w szczególności Excel) 

o Zdolności analityczne 

 

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. 

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

