
GRADUATE PROGRAMME
O Smurfit Kappa i stażu usłyszałam od mojej 
koleżanki ze studiów. Dowiedziałam się,  
że jest to dwuletni program absolwencki dla osób  
po różnych kierunkach studiów, który zakłada zmianę 
oddziału co 8 miesięcy. Jego ogromną wartością  
jest to, że realizuje się konkretny projekt i odpowiada  
za niego, można się sprawdzić w różnych dziedzinach 
oraz zobaczyć w czym jest się najlepszym.

GDZIE BĘDĘ PRACOWAĆ?
Dział oraz miejsce, do którego się trafia, zależy  
od kierunku edukacji Stażysty, jego zainteresowań oraz 
aktualnych wyzwań biznesowych. Swój staż odbyłam 
w oddziałach w Polsce i w Szwecji. W razie jakichkol-
wiek trudności mogłam liczyć na pomoc Mentora  
lub Opiekunów. W przypadku pracy poza swoim miej-
scem zamieszkania firma zapewnia mieszkanie,  
co jest dużym ułatwieniem.

CZEMU SMURFIT KAPPA?
Mogłoby się wydawać, że branża papiernicza to nic 
ciekawego, jednak nasze podejście jest oryginalne  
i interesujące. Tworzymy rozwiązania opakowaniowe 
indywidualnie dla każdego Klienta. Wymaga to od nas 
niemałej pomysłowości, ale właśnie dzięki niej możemy 
się ciągle rozwijać i pokonywać kolejne wyzwania.

CECHY STAŻYSTY 
NA GRADUATE PROGRAMME
Otwartość i odwaga w podejmowaniu wyzwań  
to podstawa. Inne cechy zależą od konkretnych  
stanowisk i obowiązków. 

CZEGO SIĘ NAUCZYŁAŚ PODCZAS 
PROGRAMU? 
Nauczyłam się tego, że nie ma rzeczy niemożliwych.  
Nie wiedziałam co mnie czeka, jednak powoli  
przekonywałam się, że dam sobie ze wszystkim 
radę. Obecnie mam przekonanie, że wszystko da się  
zrobić – jeśli nie samemu, to z małą pomocą kolegów  
i koleżanek. 

CZY POLECASZ PROGRAM ABSOLWENCKI  
SMURFIT KAPPA?
Zdecydowanie tak. W firmie jest świetna atmosfera  
i ciągłe możliwości rozwoju. Poza tym program jest 
płatny oraz zapewnia dodatkowe benefity. Wielu 
Stażystów zostaje potem w firmie na stałe.

Na koniec dodam, że staż był dla mnie wartościowym 
wyzwaniem. Samo to doświadczenie jest bardzo 
budujące i można rzeczywiście dużo się nauczyć, 
zarówno życiowo, jak i zawodowo.

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, Koninie, Drezdenku 
i Pruszczu Gdańskim.

CO NAS WYRóŻNIA?
  Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

  Obsługujemy wiele branż

  Oferujemy rozwiązania opakowaniowe 
zapewniające rozwój biznesu 

  Dajemy możliwość rozwoju od Stażysty  
do Menedżera

 Where will             you take us?
Sprawdź naszą ofertę na:

www.smurfitkappa.com/pl/people/careers
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Zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia
do rozwoju w poniższych obszarach:

GRADUATE PROGRAMME

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ?

Projektowanie

Projektowanie

Produkcja  
i logistyka

Laboratorium Sprzedaż  
i marketing

Biznes  
i finanse

  Umowa o pracę, wynagrodzenie i benefity

  Realizacja projektów biznesowych  
w różnych działach

  Praca w kilku fabrykach w Polsce i na świecie

  Doradztwo ze strony Opiekuna i Mentora

  Wspaniały start na ścieżce zawodowej

  Przyjazny zespół i dobra atmosfera

Kiedy zaczynasz karierę, musisz być pewien, że firma, z którą nawiązujesz współpracę, zapewnia najlepsze 
możliwości rozwoju. Dzięki Programowi Smurfit Kappa Graduate Programme, możesz od razu zacząć rozwijać 
swoje umiejętności techniczne, menedżerskie i przywódcze.

Poznajcie Olę, absolwentkę gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, która kilka lat temu ukończyła program 
absolwencki.


