
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznij z nami swoją przygodę! Dołącz do nas jako: 

Płatny staż w Dziale Marketingu 

Miejsce pracy : 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 rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków, 
nieustannie dostarczamy efektywne rozwiązania na całym świecie. Nasz sukces definiujemy nie tylko wzrostem ekonomicznym, ale w szczególności poprawą jakości życia 
ludzi i zaangażowaniem w wartości bazujące na odpowiedzialności. 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/743999707323433-p-atny-

staz-w-dziale-marketingu 

 

Witaj w miejscu, gdzie pomysły 
przekształcają się w innowacje. 

Let’s be remarkable. 

www.bosch-career.pl 

Twój udział w tworzeniu innowacji: 

 Pomoc przy organizacji promocji sprzedaży i programów lojalnościowych 

 Udział w organizacji targów i eventów 

 Przygotowywanie Newsletterów, współpraca z agencją w Niemczech przy 

tworzeniu stron www 

 Zamawianie usług i artykułów reklamowych 

 Zarządzanie magazynem artykułów reklamowych i ich wysyłka 

 Pomoc w prowadzeniu budżetu marketingowego 

 Inne zadania z zakresu trade marketingu, komunikacji i product managementu 

Czym się wyróżniasz: 

 Studiujesz na II lub III roku studiów 

 Swobodnie komunikujesz się w j. angielskim 

 Możesz poświęcić na staż u nas co najmniej 30h tygodniowo 

 Cechuje Cię sumienność i silna motywacja do działania 

 Jesteś kreatywny/na i zorganizowany/na 

 Lubisz pracować w zespole 

Benefity: 

 Dofinansowanie do posiłków 

 Płatny, długoterminowy staż w oparciu o umowę zlecenia (minimum 6 miesięcy) 

 Dynamiczne międzynarodowe środowisko i przyjazna atmosfera pracy 

 Elastyczny czas pracy (dostosujemy się do Twojego planu na studiach) 

 Praca z najnowszymi technologiami, interesujące zadania oraz szerokie możliwości 

rozwoju 

https://www.bosch.pl/kariera/studenci-i-absolwenci/
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999707323433-p-atny-staz-w-dziale-marketingu
https://jobs.smartrecruiters.com/BoschGroup/743999707323433-p-atny-staz-w-dziale-marketingu

