
            

 

 

Żabka oferuje staże w ramach Programu Kariera Polskiej Rady 
Biznesu  

 
Żabka Polska dołączyła do Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, oferującego płatne wakacyjne 
staże studentom i absolwentom. Jako najbardziej zaawansowana technologicznie sieć handlowa 
w Polsce przygotowała dla uczestników konkursu staże w obszarze e-commerce i analizy 
biznesowej. Celem Programu Kariera jest umożliwienie młodym ludziom odbycia stażu w 
renomowanych polskich firmach, a tym samym danie im szansy na zdobycie cennych praktycznych 
umiejętności  i doświadczenia zawodowego.  
 

– Ludzie młodzi są pomysłowi i innowacyjni, a realizowane przez nich projekty często bardzo 

nowatorskie. Młodzi ludzie chcą pracować dla Żabki, a my chcemy ich zatrudniać, dlatego chętnie 

zaangażowaliśmy się w Program Kariera. Oferujemy staże w obszarze e-commerce i analizy 

biznesowej w naszej centrali w Poznaniu, w czasie których nasi specjaliści chętnie podzielą się ze 

stażystami swoim doświadczeniem i wiedzą. Wierzymy, że staż w Żabce będzie dla wybranych przez 

nas kandydatów cennym doświadczeniem zawodowym. Zrobimy wszystko, by w tej trudnej sytuacji 

związanej z pandemią, warunki pracy były bezpieczne – dlatego oferujemy możliwość pracy home 

office oraz pracę w trybie hybrydowym z zachowaniem rygorystycznych warunków sanitarnych – 

mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Żabka Polska. 

 

Żabka oferuje staże 3 wybranym kandydatom: dwa w departamencie analiz biznesowych i jeden w 

inkubatorze biznesu. Wybrani przez Żabkę kandydaci odbędą staże w Poznaniu. Potrwają one 3 

miesiące i będą płatne 3500 zł miesięcznie. Zgłoszenia na wybrany staż studenci mogą wysyłać za 

pośrednictwem dedykowanej programowi strony www.programkariera.pl w terminie od 15 marca 

do 15 maja br. Po tym terminie pracodawcy przeprowadzą z kandydatami ostateczne rozmowy 

rekrutacyjne, co zaowocuje rozpoczęciem od 15 czerwca br. staży przez wybranych kandydatów.  

Konkurs Program Kariera organizowany jest przez Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu. Program 

funkcjonuje na rynku od 2003 r., zdobywając z roku na rok coraz większą popularność, co przekłada 

się na coraz większą liczbę zgłoszeń studentów i przystępujących do programu firm. Skierowany jest 

do studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów studiów w Polsce lub za granicą. Ze 

statystyk prowadzonych przez organizatorów wynika, że co czwarty uczestnik Programu Kariera, po 

odbytym stażu otrzymuje propozycję pracy w firmie, w której odbywał praktyki.  

________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7100 

placówek prowadzonych ponad 5700 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności na 

polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są odwiedzane codziennie 

przez ponad 2,5 miliona klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. Nasz 

biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialna 

sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o zdrowie i aktywny styl 

życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. 

________________________ 

 

Poznań, 07.04.2021 r. 



            

 

 

 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509  

 

 

 

 

 

 

 

 


