
Jesteś studentem/-tką lub absolwentem/-tką i chciałbyś/-abyś 
zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w strukturach 
rozpoznawalnej na rynku, międzynarodowej organizacji? 
Współpraca z Grafton jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Program stażowy dostosujemy do Twojej dostępności. 
Ponadto oferujemy możliwość odbycia stażu zarówno  
w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. 

• HR

• Administracja

• Kadry i Płace

• Prawo

• Sprzedaż

• Marketing

• Obsługa klienta

• Finanse

• Księgowość
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• Inżynieria

• Kontrola jakości

• Łańcuch dostaw

• Badania i rozwój

• Budownictwo 

• IT

2021 rok, po ponad 10-letnim okresie spadkowym, 
przyniósł wzrost liczby studentów w Polsce – według 
GUS w roku akademickim 2020/2021 zwiększyła się ona  
o około 1 proc. Jednocześnie jednak, zgodnie z dynamiką 
spadkową z lat poprzednich, liczba absolwentów spadła 
o 6,5 proc.  

Już niebawem każdy/-a z Was rozpocznie swoją ścieżkę 
kariery w upragnionym (i tego Wam życzymy!) zawodzie. 
Jeśli marzysz o tym, by na rynek pracy wkroczyć nie 
tylko z wykształceniem, ale i zdobytym doświadczeniem 
zawodowym, dołącz do Programu Stażowego Grafton! 

Staż to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto 
zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną chciałby 
wykorzystać w praktyce i zdobyć w ten sposób cenne 
doświadczenie zawodowe. Co więcej, to także perspektywa  
i możliwość otrzymania oferty pracy od pracodawcy.  

Okazuje się, że aż 71 proc. stażystom zaoferowano 
pracę po ukończeniu stażu. 

Staż to szansa i drzwi 
do Twojej kariery!

Otrzymanie oferty 
po ukończeniu stażu

Z nami możesz rozwijać się 
w następujących obszarach:

Zdobądź 
doświadczenie 
 szybciej niż inni!

9 491 +3%

1 896

Dolnośląskie

3 105 +4%
380

Kujawsko-pomorskie

3 789 +10%
631

Lubelskie

830  0%
141

Lubuskie

5 701 -3%
973

Łódzkie

20 642 +9%
3 005

Mazowskieckie

11 632 +4%
2 322

Małopolskie

1 096 +4%
201

Świętokrzyskie

1 394 -0,3%
231

Warmińsko-mazurskie

8 048 +11%
1 298

Wielkopolskie

2 572 +5%
359

Zachodnio-pomorskie

1 478 +2%
239

Opolskie

2 605 -7%

568

Podkarpackie

1 653 -2%
333

Podlaskie

5 247 +3%
918

Pomorskie

8 750 +20%
1 517

Śląskie

Studenci

Absolwenci

31%

23,8%

45,2%

Tak

Tak, ale odrzuciłem/am

Nie



• Twój grafik godzin umożliwia połączenie nauki ze stażem

• Ty wybierasz formę zatrudnienia – umowę zlecenie  
lub umowę o pracę tymczasową

• Możesz pracować zdalnie z domu lub hybrydowo, w dresach  
lub w białej koszuli 

• Twoje miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, jeśli dana  
oferta stażu jest w 100% zdalna 

• Masz możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w 
międzynarodowym środowisku i pozyskania wiedzy od  
najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach

• Możesz sprawdzić się w różnych obszarach  w firmie – jeśli dany 
obszar jednak nie spełni Twoich oczekiwań, możesz spróbować 
swoich sił w innym dziale, w tej samej organizacji

• Możesz uczestniczyć w programie wakacyjnym 2- lub 
3-miesięcznym lub realizować program stażowy w trakcie roku 
akademickiego w wymiarze od 3 do 12 miesięcy 

• Program stażowy jest szansą na długofalową współpracę  
po zakończeniu programu

• Po zakończeniu programu możesz otrzymać referencje 
potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności

• Wszystkie programy stażowe są płatne

i wielu, wielu innych

Poznaj nas!

Jesteśmy międzynarodową agencją doradczą, działającą 
w obszarze HR, zajmującą się rekrutacją specjalistów oraz 
kadry zarządzającej średniego szczebla. Działamy zgodnie z 
najwyższymi standardami, koncentrując się na efektywności 
i budowaniu trwałych relacji z firmami i kandydatami. 
Świadczymy usługi w całej Polsce, a stacjonarne biura 
znajdują się w Warszawie Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, 
Katowicach i Łodzi. Oprócz tego projekty realizujemy także w 
Trójmieście. Na polskim rynku działamy już od 25 lat, od 2018 
roku jesteśmy częścią Gi Group Holding, jednego z globalnych 
liderów świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. 

Dlaczego warto rozpocząć  
od stażu z Grafton?

Z Grafton możesz zdobyć doświadczenie 
w firmach, takich jak: 

Jak wygląda proces rekrutacyjny? 

 Wysyłasz cv w odpowiedzi 
na wybrane ogłoszenie 

stażowe

Kontaktuje się z Tobą 
konsultant i umawia 

rozmowę

Rozmowa 
z konsultantem

Po rozmowie otrzymujesz 
rekomendacje z Gra�on 

co do stażu

 Rozpoczynasz  staż

Trzymamy kciuki!
 Dopełniacie formalności  Rozmowa 

z pracodawcą

Jeżeli masz pytania zapraszamy

do kontaktu z nami: 

staz@grafton.pl 

Aktualne oferty staży 

znajdziesz na naszej stronie:

www.grafton.pl


