
145 Czym się kierować, wybierając firmę na staż? 

 

Wybór konkretnej firmy na staż nie może być przypadkowy. Warto dokładnie zastanowić się, 

czy konkretny pracodawca rzeczywiście spełni Twoje oczekiwania. Dobrze jest zapoznać się z 

wymaganiami branży i wziąć pod uwagę firmy, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze 

doświadczenie zawodowe. 

 

Pozycja firmy 

Staż jest przede wszystkim szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wypracowanie 

konkretnych umiejętności. Warto zadbać o to, aby był także kluczowym punktem w Twoim CV. 

Możesz więc zdecydować się na współpracę z firmą, która cieszy się na rynku zasłużoną renomą. 

Nawet jeśli po ukończeniu stażu nie dostaniesz propozycji stałego zatrudnienia, Twoją aplikacją 

zainteresują się inni pracodawcy, dla których istotne okaże się doświadczenie zdobyte w 

prestiżowym przedsiębiorstwie. 

 

Możliwość współpracy/stałego zatrudnienia 

Na podstawie wykonywanych podczas stażu obowiązków pracodawca ma szansę ocenić, czy 

rzeczywiście sprawdzamy się na danym stanowisku. Często staż pełni rolę okresu próbnego, po 

upłynięciu którego możesz liczyć na ofertę stałego zatrudnienia. Warto zatem wybrać firmę, z którą 

rzeczywiście zamierzasz związać swoją przyszłość zawodową.  

 

Wysokość wynagrodzenia 

Zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, zapoznaj się z oferowanymi przez nią warunkami 

finansowymi. Wysokość wynagrodzenia może być zróżnicowana. Nie należy jednak kierować się 

wyłącznie względami finansowymi. Ważne są też inne aspekty, na przykład możliwość rozwoju. 

Jeśli firma oferuje bezpłatny staż, zastanów się, co może stanowić rekompensatę, czy są jakieś inne 

czynniki, które mogą mieć wpływ na Twoją decyzję.  

 

Warunki pracy 

Zanim zdecydujesz się na staż, zwróć uwagę na gwarantowane przez firmę warunki pracy. 

Niektórzy pracodawcy zapewniają elastyczny grafik lub możliwość zdalnego wykonywania 

obowiązków zawodowych. Warto także zapoznać się z programem stażu, dowiedzieć się, w jakich 

projektach będziesz brać udział, z jakich narzędzi korzystać itd.  

 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zastanowić się, czy obowiązki zawodowe wykonywane 

podczas stażu rzeczywiście będą zbieżne z naszymi celami zawodowymi. Warto też pamiętać o 

dokładnym researchu. Możesz zapoznać się z działalnością wybranych firm m.in. za pośrednictwem 

ich stron www i zakładki Kariera, artykułów branżowych albo portalu Pracuj.pl. 

 

 

Przeczytaj też: 

porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga 

http://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga

