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Chemia

ORLEN: Discover the Chemicals PL
https://www.youtube.com/watch?v=l4hlAROaELM 
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KILKANAŚCIE
SPECJALNOŚCI ZAWODOWYCH

5
LINII  BIZNESOWYCH

PETROCHEMIA

WYDOBYCIE

ENERGETYKA

SRZEDAŻ
DETALICZNA

RAFINERIA

Wiele różnych możliwości

REPREZENTUJEMYJESTEŚMY ZESPOŁEM NIEMAL 5000 PROFESJONALISTÓW

REALIZUJĄCYCH ZADANIA W JEDNEJ  Z

BUDOWANIE KARIERY 

W CHEMII TO ŚCIEŻKA 

BIZNESOWA LUB/I  INŻYNIERYJNA, 

CO OTWIERA 

WIELE CIEKAWYCH MOŻLIWOŚCI.

https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Specjalizacje-i-obszary/Strony/default.aspx
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Jeden z najlepszych pracodawców w Polsce01
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Postawiliśmy na najlepsze uczelnie w Polsce i regionie02

Jesteśmy obecni na uczelniach

W technikach i szkołach branżowych.

Mamy podpisane porozumienia z 

najlepszymi uczelniami.

Bądź w kontakcie z wykładowcą, 

biurem karier aby uzyskać informacje

O praktykach grupowych 

lub 

Wejdź na www.Orlen.Pl/kariera aby 

poznać  ścieżki kariery 

Na początku drogi zawodowej.

PRZECZYTAJ

http://www.orlen.pl/KARIERA
https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Aktualnosci/Strony/Czy-dobrze-wybra%C5%82em-%C5%82am-kierunek-studi%C3%B3w.aspx
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03 Dobra uczelnia i możliwość pracy w zawodzie po chemii

Historia Darii –

Kobiety, która dba o silnik w Twoim samochodzie TUTAJ
Historia Oli - Kobieta w Programie Rozwoju Petrochemii TUTAJ

Historia Adriana - Po pierwsze ochrona środowiska TUTAJ

Historia Julii 

Kobiety znają się na zakupach chemii TUTAJ

Historie studentów i absolwentów można śledzić na  stronie www swojej uczelni i poznać przykłady karier po chemii. 

Jak zacząć karierę zawodową po swoim kierunku studiów, jakie zadania można realizować w ORLENIE, jak dostać się na staż? O tym w wywiadach 

opowiadają Ola, Adrian, Julia i Daria, absolwenci między innymi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku, Politechniki Łódzkiej. 

Są to również Ambasadorowie marki pracodawcy ORLEN.

https://www.pw.plock.pl/Absolwenci/Sciezki-kariery-naszych-Absolwentow/Aleksandra-Lendzion
https://www.pw.plock.pl/Absolwenci/Sciezki-kariery-naszych-Absolwentow/Adrian-Sidorek
https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/news/pl-dobrze-wybralam-daria-dus
https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Siodemka-studenta-Julia-Gawrys-PKN-ORLEN-Obszar-Zakupow
https://tiny.pl/rp91f
https://tiny.pl/rp912
https://tiny.pl/rp91l
https://tiny.pl/rp91c
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Drzwi do kariery i trzy drogi 04
Oto możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia 

zawodowego i rozpoczęcia kariery w ORLENIE:

• Studiując na pierwszych trzech lat studiów, możesz skorzystać 

z praktyk grupowych. Praktyki realizujemy na terenie Zakładu 

Produkcyjnego w Płocku.  

ZAINTERESOWANA/Y? Zapytaj w biurze karier lub 

wykładowcy czy uczelnia ma zawarte porozumienie z 

ORLENEM na odbywanie praktyk grupowych. Jeżeli nie, zbierz 

grupę rówieśników zainteresowanych praktykami i zaproponuj 

w biurze karier na swojej uczelni aby zorganizowano praktyki

• Organizujemy wykłady, warsztaty na uczelni. Wybieramy 

tematy ciekawe dla Twojej Uczelni albo dla osób, które myślą o 

karierze ale nie są pewne jak zacząć. Przedstawiamy 

informacje w zrozumiałej formie. Dni Wiedzy z ORLENEM 

odbywają się niezależnie na uczelni lub przy okazji różnych 

wydarzeń (np. Targi Pracy) związanych z rozwojem kariery.  

Informacje na ten temat zamieszczamy na www Twojej uczelni .

• Staże możesz realizować na  ostatnich latach studiów. Poczytaj 

o naszym programie Kierunek ORLEN. 

Mamy wiele przykładów osób, które realizują ścieżkę  stopniowego 

zdobywania wiedzy i doświadczenia w taki sposób: najpierw 

odbywają praktyki, następnie uczestniczą w warsztatach/ 

wykładach i potem aplikują do programu stażowego.

https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Drzwi-Do-Kariery/Strony/default.aspx
https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Drzwi-Do-Kariery/Strony/Dzie%C5%84-wiedzy-z-ORLENEM.aspx
https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Drzwi-Do-Kariery/Strony/Program-sta%C5%BCowy-Kierunek-ORLEN-.aspx
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Jesteśmy obecni na uczelniach 05
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06 Dzień Wiedzy z ORLENEM- okiem stażysty i profesjonalistów

Praca w Chemii to wiele możliwości rozwoju kariery. 

Może droga biznesowa? 

Tak jak zakupy chemii. Nie tak dawno na spotkaniu w ramach 

Dzień Wiedzy z ORLENEM opowiadaliśmy  o zakupach chemii 

z dwóch perspektyw: osoby o wieloletnim doświadczeniu 

zawodowym i osoby realizującej staż Kierunek ORLEN.

• Czy wiesz, dlaczego kupujemy srebro?

• Czy wiesz, że zakupy chemii to współpraca z dostawcami 

z całego świata?

• Czy wiesz, że zakupy chemii, to odpowiedzialność za cały 

łańcuch logistyczny?
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07 W marcu 2021 rekrutacja do programu Kierunek ORLEN 

UWAGA!

Aplikuj na staż:

2 9 . 0 3 . 2 0 2 1 - 0 3 . 0 5 . 2 0 2 1

Wkrótce zaczynamy rekrutację do programu 

stażowego Kierunek ORLEN !

6 miesięczny staż można realizować dwa 

razy do roku. W lipcu lub w październiku.

Więcej o programie Kierunek ORLEN 

znajduje się na stronie www.orlen.pl

w zakładce Kariera.

http://www.orlen.pl/
https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Drzwi-Do-Kariery/Strony/Program-sta%C5%BCowy-Kierunek-ORLEN-.aspx
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opiekun

praca w zawodzie

6 miesięcy

płatny

Korzyści z udziału w programie stażowym08

https://www.orlen.pl/PL/Kariera/Drzwi-Do-Kariery/Strony/Program-sta%C5%BCowy-Kierunek-ORLEN-.aspx
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Staże partnerskie09

POWRÓT DO POLSKI PO ZAGRANICZNYCH 

STUDIACH

• PŁATNE LETNIE STAŻE DLA STUDENTÓW 

• MENTORING

• WARSZTATY MERYTORYCZNE

Uczestniczymy również w programach stażowych

realizowanych we współpracy z Giełdą Papierów

Wartościowych, Ministerstwem Energii i Fundacją

Lesława Pagi.

Więcej o programach na stronach Partnerów oraz na

www.orlen.pl, w zakładce Kariera

Jak wybrać program stażowy?

http://www.orlen.pl/
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Praca o wyjątkowym znaczeniu



ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ

Dziękuję za uwagę

Agnieszka Mrówka, Zespół Budowania Marki Pracodawcy


