
 

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako: 

Płatny Staż w Employer Brandingu 

Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska 

 

 

Czy  chcesz,  aby  Twoje  pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr   
konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak  i dostarczania energii oraz  technicznego wyposażenia budynków - z nami  będziesz mieć   
wpływ na poprawę jakości życia  na całym  świecie. Witaj w Bosch.   
Zarówno w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), zautomatyzowanego prowadzenia samochodów, aplikacji Smart Home, dzięki innowacyjnym pomysłom stale  
wyznaczamy nowe standardy, tak by stworzyć zintegrowaną przyszłość. Jest to możliwe dzięki ponad 410,000 zaangażowanym pracownikom na całym  
świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania? 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą linku: 
 https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999804123626-p-atny-staz-w-employer-brandingu 

Witaj w miejscu, gdzie pomysły 
przekształcają się w innowacje. 

Let’s be remarkable. 
www.bosch-career.pl 

Twój udział w tworzeniu innowacji: 

 
� Wsparcie w inicjowaniu nowych projektów związanych z budowaniem wizerunku 

pracodawcy, 
� Współudział w przygotowaniu procesu onboardingu dla nowych pracowników, 
� Operacyjne wsparcie zespołu podczas realizacji projektów wewnętrznych oraz 

zewnętrznych, 
� Tworzenie wewnętrznego newslettera, informacji personalnej dla pracowników oraz 

współpraca z uczelniami, 
�  Pomoc w pisaniu oraz redagowaniu komunikatów wewnętrznych z obszaru Employer 

Brandingu (EB) 
�  Udział w projektach prowadzonych przez zespół EB, wpływających na pozytywne 

doświadczenia pracownika. 
�  
�  

Czym się wyróżniasz: 

 
� Pasjonujesz się obszarem Employer Brandingu i wiesz jaki może mieć 

wpływ na funkcjonowanie organizacji, 
� Masz lekkie pióro lub pierwsze doświadczenia z pisaniem materiałów 

komunikacyjnych, 
� Jesteś osobą kreatywną, nietuzinkową z głową pełną pomysłów, które 

chcesz realizować, 
� Lubisz uporządkowane procesy i umiesz brać za nie odpowiedzialność, 
� Jesteś studentem/ką, dostępnym minimum 35 godzin tygodniowo, 
� Ważny jest dla Ciebie duch pracy zespołowej. 

 
Benefity: 

 
� Płatny staż w oparciu o umowę zlecenia (minimum 6 miesięcy) 
� Elastycznie podejdziemy do współpracy w okresie sesji tak, byś miał/a możliwość przygotowania się do 

egzaminów 
� Dofinansowanie do posiłków w naszej kantynie 
� Interesujące i rozwijające zadania 
� Poznanie specyfiki pracy w międzynarodowej korporacji – będziesz mieć możliwość posługiwania się j. 

angielskim przy codziennych zadaniach 
� Dynamiczne środowisko pracy z przyjazną atmosferą 

�  

�  

Więcej o 
benefitach 


