Smurfit Kappa Polska należy do jednego z największych światowych koncernów w branży
papierniczej. Zajmuje się produkcją papieru, tektury, opakowań oraz systemów prezentacyjnych typu
POS i Display. W Polsce posiadamy oddziały w Warszawie, Pruszkowie, Pruszczu Gdańskim,
Koninie i Drezdenku.

Płatny program absolwencki – Smurfit Kappa Graduate Programme
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy: Oddziały Smurfit Kappa
(woj. mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie)
Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem studiów I lub II stopnia profilu
związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, chcesz pracować w firmie o wysokiej kulturze
bezpieczeństwa wdrażającej międzynarodowe standardy i marzy Ci się poznanie pracy w różnych
lokalizacjach naszej firmy, ta oferta jest dla Ciebie!
To już kolejna edycja programu! Uczestnicy Programu z sukcesem zdobywali doświadczenie w
oddziałach firmy w Polsce i w Europie.

Dołączając do naszego zespołu:
•
•
•
•
•
•
•

Otrzymasz umowę o pracę na dwa lata z perspektywą kontynuacji zatrudnienia.
Otrzymasz pakiet benefitów, m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie,
dofinansowanie: różnych form aktywności sportowej, posiłków i wypoczynku.
Zapewnimy profesjonalne i przyjazne wdrożenie do pracy, w tym wiele szkoleń z różnych
obszarów naszej działalności.
Dokładnie poznasz naszą firmę - zaprosimy Cię do naszych oddziałów (pierwsze 8 miesięcy
stażu odbędzie się w naszej fabryce w Pruszkowie)
Będziesz realizować projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
W przypadku pracy poza stałym miejscem zamieszkania udostępnimy Ci mieszkanie
służbowe
Będziesz mógł/mogła zaliczyć okres stażu w Smurfit Kappa do stażu pracy w służbie BHP

Zapraszamy osoby, które:
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami studiów I lub II stopnia o profilu
związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• są ambitne i lubią wyzwania,
• postrzegają bezpieczeństwo jako wartość,
• są chętne do optymalizowania i dostosowywania wymagań bhp w procesach produkcyjnych,
• płynnie posługują się językiem angielskim i polskim,
• są gotowe do zmiany miejsca zamieszkania w okresie odbywania programu,
• chcą zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku.
Co nas wyróżnia:
• Wyróżniają nas ludzie! Każdego dnia różnorodne zespoły składające się z najlepszych
specjalistów współpracują ze sobą w celu znajdowania optymalnych rozwiązań
opakowaniowych. Pracownicy cenią nas za dobrą atmosferę oraz przyjazne miejsce pracy,
które wspólnie tworzymy.
• Siłą napędową naszej działalności są Innowacje, które powstają dzięki zaangażowaniu i
kreatywności pracowników.
• Dbamy o to, żeby rozwijać organizację w sposób zrównoważony. Dążymy do poszanowania i
ochrony środowiska społecznego i naturalnego, w którym działamy.
• Obsługujemy każdą branżę – u nas nie musisz decydować czy chcesz pracować z branżą
FMCG, motoryzacyjną czy farmaceutyczną. W naszym portfolio klientów znajdują się wiodące
firmy dostarczające produkty do znanych sieci handlowych.
• Dajemy możliwość rozwoju od Stażysty do Menadżera.

Aby zaaplikować wejdź na naszą stronę:
https://www.smurfitkappa.com/pl/people/graduates
i wypełnij formularz zgłoszeniowy załączając CV. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 kwietnia 2021.
Nie zwlekaj i wyślij już dziś!
Nasza oferta to prawdziwa Rakieta wśród ofert dla absolwentów!

