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Warszawa, 10 kwietnia 2018 r. 

 

Wakacyjny staż studencki VELUX w Danii 

Firma VELUX zaprasza studentów architektury do udziału w piętnastej edycji konkursu  

o staż w biurze architektonicznym firmy VELUX w Danii. Rekrutacja już ruszyła i potrwa 

do 27 maja 2018 roku.  

„Ze stażu studenckiego w Danii skorzystało już kilkunastu polskich studentów. Za każdym razem była 

to dla nich niezwykła przygoda i szansa na zdobycie cennego doświadczenia pod okiem architektów  

z firmy VELUX” – zachęca Monika Kupska-Kupis, członek jury konkursu. 

Studenci zainteresowani udziałem w konkursie o staż powinni przesłać mailem na adres: 

architekci@velux.pl odpowiednie dokumenty zawierające: list motywacyjny w j. angielskim, cv w j. 

angielskim, list polecający przedstawiciela wydziału (prowadzącego, wykładowcy etc.) w j. polskim lub 

angielskim oraz portfolio ze swoim dorobkiem. W aplikacji powinien znaleźć się numer telefonu i adres 

e-mail do kandydata. 

Konkurs jest dwuetapowy 

W pierwszym etapie jury weryfikuje nadesłane aplikacje, a w drugim przeprowadzane są rozmowy 

kwalifikacyjne w j. angielskim z wybranymi przez jury kandydatami, które odbędą się 14 czerwca br. 

w Warszawie, w siedzibie firmy VELUX Polska. Przy wyborze laureata jury będzie brało pod uwagę 

twórczą i kreatywną osobowość studenta. Ważna jest również znajomość j. angielskiego. 

Nagroda – dwumiesięczna praktyka w Danii 

Nagrodą w konkursie jest dwumiesięczna praktyka studencka  w terminie 1 sierpnia–28 września 

2018, w biurze architektonicznym w głównej siedzibie firmy VELUX w Hørsholm koło Kopenhagi. 

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia i cennej wiedzy na temat ekologicznych, 

energooszczędnych i wykorzystujących światło dzienne rozwiązań w architekturze. Stażysta przez dwa 

miesiące pracuje nad projektami realizowanymi przez biuro projektowe VELUX pod kierunkiem 

doświadczonych architektów. W poprzednich latach laureaci konkursu uczestniczyli m.in.  

w przygotowaniu projektu modernizacji kopenhaskiego osiedla z lat 60. XX wieku, modernizacji 

szpitala w Chile czy projektu domu na wodzie w Amsterdamie. Zwycięzca, oprócz możliwości odbycia 

dwumiesięcznego stażu, otrzymuje również pokrycie kosztów wyjazdu oraz pobytu, a także 

kieszonkowe ustalone przez organizatora. 

Idea konkursu opiera się na promowaniu studentów architektury i propagowaniu wśród nich 

najnowszej wiedzy na temat ekologicznych, wykorzystujących światło dzienne, rozwiązań  

w architekturze. Program stażowy VELUX cieszy się wysoka renomą, którą budują jego uczestnicy. Na 

przełomie lat brali w nim udział najlepsi polscy architekci np. Łukasz Pastuszka, współwłaściciel biura 

„MOOMOO”, które w 2009 r. magazyn „Wallpaper” uznał za jedno z trzydziestu najbardziej 

obiecujących na świecie. 
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Harmonogram konkursu: 

 Zakończenie procesu przyjmowania aplikacji:  27 maja 2018 r. 

 Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami: 14 czerwca 2018 r. 

 Ogłoszenie wyników rekrutacji:    22 czerwca 2018 r. 

 Praktyka zawodowa w Danii:    1 sierpnia-28 września 2018 r. 

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.velux.pl/staz 

 

 

*** 

Pytania dziennikarzy: 
Agnieszka Kamińska 
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej  
Grupa VELUX i spółki siostrzane 
tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com 
 

 
 
Ewa Łukawska 
PR & CSR Manager, Komunikado PR  
tel.: (+48) 507 091 294, (22) 64 91 953 
e-mail: ewa.lukawska@komunikado.pl 

 
 
Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i 
zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 milionów euro. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2015-
2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa 
VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w 
tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 mln zł na 
wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i 
młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary 
działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w 
branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl. 
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