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W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ NA STAŻ W FIRMIE BORGWARNER? 

 JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM DO UDZIAŁU W REKRUTACJI? 

 JAK WYGLĄDA REKRUTACJA? 

 ILE CZASU TRWA REKRUTACJA NA STAŻ? 

 
NA ILE OGŁOSZEŃ STAŻOWYCH MOŻNA APLIKOWAĆ? 

 
JAKIE SĄ GŁÓWNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM STAŻYSTÓW? 

 
CZY NA STAŻ PRZYJMOWANI SĄ ABSOLWENCI? 

 
ASSESMENT CENTER- NA CZYM POLEGA TEN ETAP REKRUTACJI? 

 
NA CZYM POLEGA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA? 

 
CZY MOJA APLIKACJA BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ RÓWNIEŻ W OFERTACH, NA KTÓRE NIE 

APLIKOWAŁEM/AM? 

 
JAK ZOSTANĘ POINFORMOWANY O WYNIKACH REKRUTACJI? 

 
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ STAŻ I JAK DŁUGO TRWA? 

 
ILE GODZIN POWINIEN PRZEPRACOWAĆ STAŻYSTA? 

 

 
CZY STAŻ JEST PŁATNY? 

 

 
JAKIE SĄ SZANSE, ŻE PO STAŻU ZOSTANĘ ZATRUDNIONY?  

 

 



1) W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ NA STAŻ 

W FIRMIE BORGWARNER? 

Ogłoszenia o aktualnych rekrutacjach do płatnego programu staży publikowane są dwa 

razy do roku w styczniu oraz maju na: 

 stronie borgwarner.com/rzeszow 

 mediach społecznościowych BorgWarner 

 stronach biur karier rzeszowskich Uczelni Wyższych 

Aplikować możesz bezpośrednio na email: staze@borgwarner.com ze wskazaniem w tytule 

email na jaką ofertę aplikujesz. 

 

2) JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ 

ZAKWALIFIKOWANYM DO UDZIAŁU W REKRUTACJI? 

Szanse są równe dla wszystkich kandydatów uczestniczących w rekrutacji do programu 

stażowego. Kluczowe jest spełnienie wymagań formalnych związanych z aplikowaniem do 

programu (np. CV z klauzulą RODO, wypełnienie kwestionariusza ) oraz spełnienie kryteriów 

formalnych określonych w treści ogłoszenia. 

 

3) JAK WYGLĄDA REKRUTACJA? 

Rekrutacja na staże w BorgWarner odbywa się dwa razy do roku:  

 w lutym- jeśli chcesz dołączyć do nas od marca 

 w czerwcu, jeśli chcesz dołączyć do nas od lipca. 

Rekrutacja do programu składa się z następujących etapów: 

ETAP I-  Aplikacja na adres staze@borgwarner.com: 

 CV wraz z klauzulą RODO: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych 

osobowych przez Współadministratorów danych, którymi jest BorgWarner Rzeszów z siedzibą w 

Jasionce (36-002), Jasionka 950B w celu przeprowadzenia obecnej, jak i przyszłych rekrutacji na 

wolne stanowiska pracy” Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, 

co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem” 

Pamiętaj, aby w tytule email wskazać na jaką ofertę aplikujesz np. STAŻ JAKOŚĆ  

ETAP II- Testy wiedzy i Assesment Center 

Jeśli spełnisz wcześniej wspomniane wymogi formalne to zaprosimy Cię na krótki pisemny test 

wiedzy z obszaru do którego aplikujesz oraz sesję Assesment Center. 

ETAP III- Rozmowy kwalifikacyjne z przyszłym opiekunem stażu  

https://www.borgwarner.com/company/locations/rzeszow/pl/aboutus
mailto:staz@borgwarner.com
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Podczas spotkania będziesz miał szansę zaprezentować swoją kandydaturę, ale też usłyszeć od 

nas szczegóły na temat potencjalnego stażu. 

 

4) ILE CZASU TRWA REKRUTACJA NA STAŻ? 

Proces rekrutacji do programu trwa około dwa miesiące szczegółowe daty znajdziesz na 

plakacie informacyjnym.  

 

5) NA ILE OGŁOSZEŃ STAŻOWYCH MOŻNA APLIKOWAĆ? 

Aplikować można na dowolną liczbę ogłoszeń stażowych. Za każdym razem rozpatrywana jest 

indywidualnie. . 

 

6) JAKIE SĄ GŁÓWNE OCZEKIWANIA WZGLĘDEM STAŻYSTÓW? 

Liczymy na dostępność stażysty w okresie 6 miesięcy, przez 20 do 40 godzin tygodniowo.  

Szczegółowe wymagania znajdziesz natomiast w treści każdego ogłoszenia w sekcji 

„Oczekiwania od kandydatów”  

 

7) CZY NA STAŻ PRZYJMOWANI SĄ ABSOLWENCI? 

Nie, swoją ofertę kierujemy tylko do studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich / 

licencjackich oraz magisterskich. W momencie przyjęcia na staż niezbędne jest posiadanie 

statusu studenta.  

 

8) ASSESMENT CENTER- NA CZYM POLEGA TEN ETAP REKRUTACJI? 

Zależy nam na tym, aby kandydaci mieli szansę zaprezentować swoje kompetencje m.in. : 

komunikatywność, umiejętność współpracy czy otwartość, ale także, aby dobrze bawili się w 

trakcie rekrutacji. W związku z tym organizujemy dla Was sesję Assesment Center, w trakcie 

której będziecie mieli możliwość wzięcia  udziału w zadaniach grupowych, nawiązać nowe 

znajomości oraz zapoznać się z ciekawym narzędziem rekrutacyjnym. 

 

9) NA CZYM POLEGA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA?  

Rozmowa będzie trwała maksymalnie godzinę, poznasz swojego przyszłego opiekuna  stażu, 

nasze oczekiwania oraz zadania przewidziane do zrealizowania podczas naszej potencjalnej 

współpracy. Chcemy, aby każda osoba zapamiętała to doświadczenie jako wartościowe i 

przyjemne, a nie jako stresujące spotkanie w korporacji. Zastanów się nad zadaniami, które 

realizowałeś w trakcie studiów, swoimi osiągnięciami i innymi przydatnymi dla nas  informacjami,  

które będziesz chcieć zaprezentować w trakcie rozmowy.  



10) CZY MOJA APLIKACJA BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ RÓWNIEŻ W 

OFERTACH, NA KTÓRE NIE APLIKOWAŁEM/AM? 

Twoją kandydaturę rozważamy w ramach oferty stażowej na którą zaaplikowałeś. Nie 

wykluczamy jednak, że będziemy mogli rozważyć Twoją kandydaturę również pod kątem innych 

zespołów, ale tylko za Twoją wiedzą i zgodą. 

 

11) JAK ZOSTANĘ POINFORMOWANY O WYNIKACH REKRUTACJI? 

O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany drogą mailową lub telefoniczną maksymalnie 

do dwóch tygodniu od spotkania. 

 

12) KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ STAŻ I JAK DŁUGO TRWA? 

W zależności od tego, w której turze staży będziesz brał udział, staże rozpoczynają się 

odpowiednio w: marcu lub lipcu.  Staże przewidziane są na okres 6 miesięcy , w zależności od 

Twojego zaangażowania w trakcie kolejnych etapów stażu 

 

13) ILE GODZIN POWINIEN PRZEPRACOWAĆ STAŻYSTA? 

Staż zakłada docelowo realizację zadań w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo (od poniedziałku 

do piątku) 

 

14) CZY STAŻ JEST PŁATNY? 

Tak, staż jest płatny i realizowany na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

 

15) JAKIE SĄ SZANSE, ŻE PO STAŻU ZOSTANĘ ZATRUDNIONY?  

Celem programu stażowego jest przygotowanie stażysty do pracy w konkretnym dziale. Oferty 

zatrudnienia na stałe są zależne od aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i opinii 

Twojego opiekuna na temat Twojej pracy. 

 
Więcej pytań związanych z programem stażowym BorgWarner możesz kierować na adres 

staze@borgwarner.com 
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