Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Polska / Poland
Tel: (48-22) 325 25 25
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000025166
NIP 527-020-39-68
Kapitał zakładowy 42.800.000 PLN w pełni opłacony

Warszawa, 21.07.2017
Ruszyły 18. letnie praktyki w Nestlé Polska
Na początku lipca już po raz 18. w warszawskiej centrali Nestlé Polska oraz fabrykach w Kaliszu,
Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie, Kargowej i Nałęczowie ruszył program 3-miesięcznych płatnych
praktyk, na które w tym roku przyjęto 66 studentów i absolwentów.
Letnie praktyki w Nestlé otwierają przed młodzieżą możliwość zdobycia wymarzonej pracy. W tym roku młodzi
mogli aplikować na praktyki m.in. do biura głównego firmy w Warszawie oraz jej zakładów produkcyjnych
w Kaliszu, Rzeszowie, Nałęczowie, Kargowej i Nowej Wsi Wrocławskiej. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano
66 osób, które 3 lipca rozpoczęły swoją wielką przygodę zawodową w Nestlé. Podczas trwających 3 miesiące
praktyk w strukturach Nestlé, studenci i absolwenci będą mogli zapoznać się ze sposobem działania firmy. W tym
czasie zostaną powierzone im zadania i projekty biznesowe, wezmą udział w wartościowych szkoleniach
i warsztatach, odwiedzą jedną z najnowocześniejszych fabryk Nestlé i będą mogli zadbać o swoją sprawność
fizyczną podczas Sport’s Day. Najlepsi będą mieli szansę na dalszą współpracę z Nestlé.
Wsparcie ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy to jeden z priorytetów Nestlé Polska. Z tego powodu już od
18 lat firma organizuje 3-miesięczne letnie praktyki. W sumie od 1999 roku wpłynęło na nie 25 000 aplikacji,
a firma dała szansę odbycia praktyk blisko 1000 młodym. Średnio w każdym roku około 50% z nich podejmuje
stałą współpracę z Nestlé. Program letnich praktyk realizowany jest w ramach Inicjatywy „Nestlé needs YOUth”,
dzięki której firma działa na rzecz podnoszenia jakości życia i dążenia do lepszej przyszłości.
Oto, jak przedstawia się dzień z życia praktykanta Nestlé: https://youtu.be/K-B9ahlC2qU.
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Telefon: +48 22 607 32 54

Telefon: 22 858 74 58 ext. 30

Mobile: +48 600 204 870

O Nestlé
Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500
produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION,
NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Firma zatrudnia
aktualnie 5000 pracowników w 8 lokalizacjach. W 2016 roku sprzedaż Nestlé w Polsce osiągnęła ponad 3 mld zł.

