Stage à la française! - program staży zawodowych w firmach we Francji
lipiec-wrzesień 2013 r. (druga edycja).

„Jedynym bogactwem są ludzie...” (Jean Bodin).

Fundacja Orange, dumna ze współfinansowania „Programu Stypendiów Pomostowych”, zaprasza do podjęcia
podwójnego wyzwania: wsparcia i szkolenia młodych i ambitnych talentów oraz inwestycji w przyszłe kadry Waszej
firmy i jej filii na całym świecie. Nasz projekt „Stage à la française” ma na celu umożliwienie najlepszym polskim
absolwentom, starannie wyselekcjonowanym przez prestiżowe polskie uczelnie, z udziałem naszej Fundacji,
zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w firmie francuskiej, co przyniesie korzyści obu stronom.
Dlaczego?
Biznes zobowiązuje, zasadą jest „coś za coś”: młody talent, pragnący rozpocząć karierę we francuskiej firmie, stawia
swoje pierwsze zawodowe kroki we Francji, aby zdobyć na przyszłość doświadczenie we francuskojęzycznym
środowisku biznesowym w Polsce i za granicą. Firma, która zachęca i wspiera młode, początkujące talenty, zdobywa
„ambasadorów marki” na przyszłość, „wizytówkę” dla jej filii w Polsce, która bez wahania zatrudni kandydata
posiadającego najlepsze dyplomy i pierwsze solidne doświadczenie wypracowane w spółce dominującej.
W skrócie: wspierając tych ambitnych młodych ludzi, którzy tylko czekają, aby udowodnić swoje zdolności, firma
inwestuje w swoich przyszłych menedżerów. Jest to inwestycja w kapitał ludzki, dostosowany do wyzwań
nowoczesności i potrzeb francuskich pracodawców, w kontekście wielokulturowego społeczeństwa opartego na
francuskim know-how i zdolności do przyswojenia lokalnego wzorca biznesu, zwłaszcza w Polsce. Ponieważ to, że
kapitał francuski jest obecny w Polsce, to mało powiedziane... Blisko tysiąc francuskich firm zainwestowało w Polsce
już ponad 16 mld euro, plasując tym samym Francję na trzecim stopniu podium inwestorów zagranicznych.
Jak?
Fundacja Orange zaprasza do udziału w projekcie (owocnym zarówno dla młodych talentów, jak i dla firm), będącym
częścią „Programu Stypendiów Pomostowych”. Wychodząc naprzeciw potrzebom francuskich pracodawców,
zapraszając młodych, zdolnych ludzi do dołączenia do francuskich firm w Francji, w Polsce i na całym świecie,
program „Staż po francusku” łączy w sobie ambicję i zdobywanie umiejętności poprzez staż, jak również wzmacnia
tradycję ważnych relacji między Francją a Polską.
Prosimy o kontakt w sprawie dalszych informacji, mających na celu wybór kandydatów jak najlepiej spełniających
kryteria Państwa firmy i wyzwań przed nią stojących. Fundacja Orange poprowadzi Państwa przez niezbędne
procedury tak, aby stażyści mogli dołączyć do Waszego zespołu już w lecie 2013 roku. Wkrótce do Państwa
dyspozycji zostanie oddana strona internetowa, przejrzysta, czytelna i łatwa w obsłudze,gdzie znajdziecie
najważniejsze informacje na temat programu.
Już dziś mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania szerszych informacji na temat drugiej edycji
programu „Stage à la française” :
Daria Drabik, Fundacja Orange, koordynatorka programu „Staż po francusku”
daria.drabik@oranqe.com Tel.: +48 22 844 60 65; tel. kom.: +48 508 192 217

