
Dlaczego my?
Staż letni to niepowtarzalna okazja, aby postawić pierwsze kroki na ścieżce kariery. W BASF, wiodącej 
firmie chemicznej na świecie, oferujemy Ci szeroki wachlarz możliwości rozwoju w różnych, nie tylko 
stricte chemicznych obszarach funkcjonowania firmy. Dołącz do najlepszego zespołu i stań się częścią 
międzynarodowej firmy z ponad 150-letnią tradycją.

Czego jeszcze możesz oczekiwać podczas stażu w BASF?  

• Opieki Mentora przez cały okres trwania stażu
• Indywidualnie ustalonych celów i zadań stażowych
• Bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
• Współpracy z innymi działami firmy
• Realizacji ciekawych projektów indywidualnych oraz zespołowego projektu stażowego 
• Wyjazdu do nowoczesnego zakładu produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej
• Twoje zdanie ma dla nas znaczenie!

„Pracownicy darzyli stażystów
szacunkiem i służyli pomocą  
w razie problemów.”

Paweł,
Staż w Dziale Technicznym

„BASF to idealne miejsce do 
stawiania pierwszych kroków 
na ścieżce kariery zawodowej.”

Wiola,
Staż w Centrum Formulacji
Kosmetycznych

„Dzięki realizowanemu 
wspólnie ze wszystkimi 
stażystami projektowi mogłam 
sprawdzić się w pracy  
w zespole.”

Beata,
Staż w Dziale Kontroli Jakości
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BASF W POLSCE
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od ponad 150 lat. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne 
na świecie łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska. Naszym klientom, którzy reprezentują 
praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
społeczeństwa za pomocą innowacji i najnowszych osiągnięć technologicznych. 

Centrala BASF Polska mieści się przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. W Polsce działają dwa 
zakłady produkcyjne firmy: w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu) oraz w Środzie 
Śląskiej pod Wrocławiem (zakład produkcji katalizatorów samochodowych). W Śremie koło Poznania 
mieści się natomiast centrum dystrybucyjno-logistyczne firmy. 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, środki ochrony 
roślin, chemię budowlaną, produkty chemii kosmetycznej i gospodarczej, lakiery oraz katalizatory 
samochodowe.

Zatrudniamy tu ponad 850 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2018 roku wyniosły 931 milionów 
Euro. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu, promującą 
inteligentną energię (smart energy) i popularyzującą edukację chemiczną.

Warszawa
BASF Polska – centrala firmy
BASF Coatings Services
Chemetall Polska
Nunhems Polska

Środa Śląska
BASF Polska – zakład produkcji 
katalizatorów

Myślenice
BASF Polska - zakład produkcji  
domieszek do betonu

Śrem
BASF Polska – centrum dystrybucyjno 
-logistyczne

Pamiątkowo, Szwarcenowo, Pągów, 
Skowronki
BASF Polska – poletka doświadczalne
Działu Agricultural Solutions

Psarskie 
BASF Polska - Stacja Hodowli Roślin

WYGRAJ STAŻ LETNI
Chciałbyś nam pokazać jaką jesteś osobą oraz wykazać się posiadaną wiedzą? Jeśli 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. 

Jeżeli jesteś:

• Studentem lub studentką na kierunku chemicznym, ekonomicznym,  
technicznym lub humanistycznym

• Osobą, która chętnie podejmuje się nowych wyzwań 
• Gotowy na intensywny rozwój przez 3 miesiące wakacji
• Zainteresowany  zdobyciem pierwszych doświadczeń zawodowych w wiodącej   

firmie chemicznej na świecie

To właśnie Ciebie szukamy!!

Odpowiedz na kilka krótkich pytań dotyczących naszej firmy i rozpocznij swoją przygodę z BASF  
w wybranym przez siebie dziale!

Warszawa

• Dział Finansów (Controlling)
• Dział Agricultural Solutions (Marketing)
• Dział Chemii Przemysłowej  

(Market Development)
• Dział PR

Psarskie

• Stacja Hodowli Roślin

Środa Śląska

• Dział IT/Information Management 
• Dział Logistyki (Planowanie Produkcji)
• Dział Jakości  

(Kontrola Jakości, Zarządzanie Jakością)
• Dział Produkcji
• Dział Techniczny

Myślenice

• Dział Chemii Budowlanej (Laboratorium Betonu)
• Dział Chemii Budowlanej (Obsługa Klienta)

Szczegóły znajdziesz na basf.com/pl w zakładce Kariera oraz na Facebooku.

ETAP 1

Wypełnij formularz aplikacyjny na 
stronie basf.com/pl (zakładka Kariera)  
do 14 kwietnia 2019

ETAP 2

Zaproszenie wybranych kandydatów  
do udziału w Assessment Center

ETAP 3

Złożenie oferty wybranym kandydatom

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie!


