
POCZUJ CHEMIĘ

Jesteś ambitny i zaangażowany,  
lubisz wyzwania i masz zapał do pracy?

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWOJE MARZENIA

PROGRAM STAŻOWY 
 

„ZIELONA KUŹNIA”

Chcemy pozyskać najlepszych studentów i absolwentów 
uczelni wyższych oraz stworzyć im szanse rozwoju w ramach 

staży i praktyk w Zakładach Chemicznych „Police” S.A.  
będących częścią Grupy Azoty, jednego z największych  

producentów nawozów w Europie.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91-317-40-03 

e-mail: zielonakuznia@grupaazoty.com



PROGRAM STAŻOWY PROGRAM PRAKTYK

Kończysz studia i zastanawiasz się, co dalej?
Nie masz doświadczenia i chciałbyś je zdobyć?
Mamy dla Ciebie propozycję – przyjdź do nas na STAŻ.
To najlepszy pomysł na rozpoczęcie kariery zawodowej w naszej firmie.

Studiujesz i chcesz zdobyć doświadczenie jeszcze na studiach?
Masz wolny czas i chcesz go w pełni wykorzystać?
Zapraszamy do nas na PRAKTYKĘ.

W trakcie stażu:

poznasz specyfikę i funkcjonowanie największej firmy chemicznej  
w Polsce dzięki zaangażowaniu w bieżące zadania Spółki,
zdobędziesz doświadczenie dzięki wiedzy ludzi w niej pracujących,
będziesz współpracować z profesjonalistami,
rozwiniesz umiejętności poprzez praktykę na instalacjach  
produkcyjnych,
otrzymasz wsparcie opiekuna,

•

•
•
•

•

Praktyka w naszej firmie umożliwi Tobie:

poznanie pracy w dużej firmie produkcyjnej, 
przełożenie teorii na praktykę,

•
•

Poszukujemy osób:

ambitnych, pomysłowych, odważnych, pracowitych, szybko  
nawiązujących kontakty interpersonalne i chętnych do pracy
absolwentów, maksymalnie do 18 miesięcy od daty uzyskania  
dyplomu szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 29 roku życia

•

•

Co oferujemy?

Dla kandydatów wyłonionych podczas procesu rekrutacji, oferujemy 
staż trwający nawet do 12 miesięcy, który przygotowuje do  
pracy na samodzielnym stanowisku.

Zgłoszenia do programu

Zapraszamy do zgłaszania swoich aplikacji poprzez złożenie w Dziale 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Biurowiec Główny, pokój nr 33)  
wypełnionego formularza o staż / praktykę w Z.Ch. „Police” S.A.  
w ramach programu „Zielona Kuźnia” lub przesyłania zgłoszeń w wersji 
elektronicznej na adres e-mail: zielonakuznia@grupaazoty.com.
 
Co po stażu?
 
Najlepsi stażyści mają szanse na dalszą współpracę z nami  
po zakończonym stażu.

Poszukujemy osób:

ambitnych, pomysłowych, odważnych, pracowitych, szybko  
nawiązujących kontakty interpersonalne i chętnych do pracy
studentów ostatniego roku studiów chcących zdobyć  
doświadczenie zawodowe 

•

•

Zgłoszenia do programu

Praktykantom oferujemy program praktyk trwający do 3 miesięcy,  
dostosowany do planu zajęć na Uczelni oraz możliwość zdobycia 
pierwszego doświadczenia zawodowego jeszcze podczas studiów. 

Zgłoszenia do programu
 
Zapraszamy do zgłaszania swoich aplikacji poprzez złożenie w Dziale 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Biurowiec Główny, pokój nr 33)  
wypełnionego formularza o staż / praktykę w Z.Ch. „Police” S.A.  
w ramach programu „Zielona Kuźnia” lub przesyłania zgłoszeń w wersji 
elektronicznej na adres e-mail: zielonakuznia@grupaazoty.com.
 
Co po praktyce?
 
Najlepsi praktykanci mają szanse na dalszą współpracę z nami  
po zakończonej praktyce w ramach płatnego stażu nawet do  
12 miesięcy.


