
Drzwi dla młodych  

 

Pełnia wiosny to na rynku pracy moment, w którym pracodawcy 

wychodzą naprzeciw młodym ludziom, którzy zaczynają budować 

swoją ścieżkę kariery. Firma Novartis, globalny lider w obszarze 

ochrony zdrowia, rozpoczęła właśnie rekrutację studentów i 

absolwentów do programu stażowego. Oferta adresowana jest 

przede wszystkim do osób z Łodzi i okolic. 

 

Staż zawodowy podczas studiów to nie tylko szansa na poszerzenie doświadczenia i element 

ułatwiający znalezienie pracy. Dla wielu osób stanowi też możliwość upewnienia się co do 

słuszności obranej drogi zawodowej lub szansę na jej zmianę. Program stażowy w Novartis 

adresowany jest do absolwentów oraz studentów starszych lat z Łodzi i okolic, którzy 

zainteresowani są zdobyciem doświadczenia zawodowego. Pracodawca oferuje szerokie 

spectrum możliwości, bo odbyć go można w jednym z sześciu działów: technologia produkcji, 

laboratorium fizyczno-techniczne, logistyka, engineering, finanse, HR.  

– W Novartis stanowimy zgrany zespół, lubiących ze sobą przebywać i pracować ludzi – mówi 

Rafał Maludziński, Talent, Learning & Organization Development Manager z Novartis. – 

Jesteśmy prężną i innowacyjną firmą, dlatego też zależy nam na przyjęciu do programu 

kandydatów nakierowanych na cel, którzy poszukują rozwoju i dobrej atmosfery pracy. 

Powinni oni lubić się z Excelem i znać angielski na poziomie komunikatywnym. Kierunek 

studiów jest istotnym czynnikiem, ale nie przeważającym. Najważniejsze, by aplikujący chcieli 

się rozwijać i angażować w pracę. 

Udział w programie stażowym Novartis jest płatny, a zakwalifikowane do niego osoby będą 

mogły rozpocząć przygodę z nim w jednym z dwóch terminów – 1 czerwca lub 1 lipca, co 

pozwala na dostosowanie pracy do swoich planów. Do wyboru pozostaje również czas ich 

trwania: od 3 do 6 miesięcy.  

–  Dzięki rozpoczęciu stażu w Novartis, poznałam funkcjonowanie dużej firmy od wewnątrz i 

otworzyły się przede mną nowe możliwości  – komentuje Patrycja, Laborant w Laboratoriach 

Fizykochemicznych, która uczestniczyła w poprzedniej edycji programu. – Międzynarodowe 

środowisko pozwala na doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych, a to przekłada 

się nie tylko na jakość wykonywanej pracy, ale i na życie osobiste. Dodatkowo zadania, które 

mam do zrealizowania, nie skupiają się na jednej dziedzinie, dzięki czemu rozwijam się w 

wielu obszarach.  

Z racji dużej aktywności firmy i potrzeb regionalnego rynku pracy, naborowi do programu 

stażowego będzie towarzyszyła nie tylko kampania w lokalnych mediach, ale i wiele 

dodatkowych inicjatyw. Na Politechnice Łódzkiej studenci będą mogli odkryć swoje myśli 



przy pomocy interaktywnego i innowacyjnego lustra. Stowarzyszenie Studentów BEST z Łodzi 

wspólnie z Novartis organizuje spotkanie edukacyjne w ramach Dnia z Pracodawcą. 

Przedstawicieli Novartis będzie można też spotkać na Akademickich Targach Pracy, które 

odbędą się w Łodzi już 25 kwietnia (www.atp.lodz.pl). Firma umożliwi też odwiedzenie 

siedziby podczas dnia otwartego, który będzie szansą na poznanie przyszłych kolegów oraz 

warunków pracy. Propozycja dla młodych osób jest tym ciekawsza, że podczas wizyty 

odbędą się dla nich  warsztaty poświęcone rożnym ścieżkom tematycznym.  

Aplikację do programu stażowego można również zgłosić poprzez odpowiedz na ogłoszenie 

zamieszczone na stronie www.pracuj.pl  

Novartis to globalna firma, której strategia zakłada dostarczanie innowacyjnych, opartych na 

dowodach naukowych terapii, które zapewniają pacjentom lepsze wyniki leczenia oraz 

pomagają rozwiązać niektóre z najtrudniejszych problemów zdrowotnych społeczeństw. 

Przedsiębiorstwo cieszy się dobrą renomą jako pracodawca, co potwierdzają otrzymane 

przez nich w ostatnich latach nagrody, jak m.in. tytuły Great Place To Work oraz Najbardziej 

Pożądanego Pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów. 

Aplikuj na Program stażowy do Strykowa 

Aplikuj na Program stażowy do Warszawy  

 

 

 

http://www.atp.lodz.pl/
https://www.pracuj.pl/praca/program-stazowy-strykow,oferta,5983341
https://www.pracuj.pl/praca%2Fprogram-stazowy-warszawa%2Coferta%2C5983361

