
ZOSTAŃ AMBASADOREM FIRMY KONGSBERG! 

 

Program Ambasadorski to oferta skierowana do młodych, ambitnych studentów i studentek, 

którzy chcą budować swoją ścieżkę kariery jeszcze na studiach, włączając się w realizację 

działań firmy na swoich uczelniach. 

Dla studentów program ambasadorski to doskonała okazja do spotkania z biznesem, test 

odpowiedzialności oraz zdolności organizacyjnych. 

Dlaczego warto podejmować takie wyzwania? Bo każdy pracodawca doceni studenta z 

doświadczeniem ambasadorskim, a to właśnie oferujemy. 

 

Obowiązki amabasadora 

• Reprezentowanie firmy na uczelni. 

• Pomoc w planowaniu udziału firmy w wydarzeniach związanych z życiem 

akademickim (warsztaty i spotkania z pracownikami, targi pracy, etc.), ale także 

działania promocyjne online. 

• Pomoc w dystrybucji materiałów promocyjnych. 

• Inicjowanie nowych akcji promocyjnych. 

 

Do kogo skierowany jest program ambasadorski? 

• Aktywnie działają w organizacjach studenckich lub pozarządowych. 

• Są zaangażowane, wykazują się inicjatywą, są skuteczne i pomysłowe. 

• Lubią organizować duże przedsięwzięcia i chcą robić to z najlepszymi. 

• Łatwo nawiązują kontakty i zarażają pozytywną energią. 

 

Jakie korzyści niesie udział w programie ambasadorskim? 

• Udział w szkoleniach rozwojowych i warsztatach (online i offline). 

• Opieka mentora – doświadczonego pracownika firmy. 

• Szansa na rozbudowanie swojej sieci kontaktów zawodowych. 

• Możliwość bliższego poznania firmy KONGSBERG i jej pracowników. 

• Unikalne doświadczenie i wiedza wyniesione z realizacji samodzielnych zadań. 

• Możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na Staż/Praktyki oraz na 

wybrane stanowiska. 

• Bycie częścią społeczności KONGSBERG. 

• Certyfikat i referencje.  

• Możliwość rekomendacji trzech kolegów/koleżanek do programu praktyk. 

• Na zakończenie programu przewidziana jest nagroda.  

 

Jeżeli czujesz, że idealnie odnalazłbyś się w roli ambasadora – ZGŁOŚ SIĘ!  

 



Wyślij maila na: recruitment.cee@km.kongsberg.com, a w nim: 

• opisz w kilku zdaniach, w jaki sposób promowałbyś firmę KONGSBERG wśród 

swoich rówieśników? Liczymy na kreatywność! ☺ 

• powiedz nam coś o sobie.  

o Kim jesteś, czym się zajmujesz?  

o Jaki kierunek studiujesz, na którym roku? 

o Dlaczego akurat Ty jesteś idealnym kandydatem na ambasadora marki? 

Skontaktujemy się z autorami najciekawszych odpowiedzi. 

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 grduania 2021r! 
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