
 

 

JTI General Information 

Konkurs MAKE IT BRIGHT  (english version below) 

 Szukasz nietypowych możliwości rozwoju? 

 Jesteś otwarty/-ta na międzynarodową ścieżkę kariery? 

 Czujesz, że mógłbyś/mogłabyś dołożyć cegiełkę do budowania odpowiedzialnego 

biznesu? 

 

Jeśli choć na jedno z powyższych pytań Twoją odpowiedzią jest TAK… 

JOIN THE IDEA & MAKE IT BRIGHT! 

Do 15 maja 2020 studenci w Polsce mogą zarejestrować się do międzynarodowego 

konkursu MAKE IT BRIGHT, w ramach którego główną nagrodą jest 6-miesięczny, płatny, 

GLOBALNY STAŻ W JTI!  

 

MAMY DLA CIEBIE ZADANIE: 

Zastanów się, jakie pozytywne zmiany wprowadziłbyś/-abyś w JTI, aby zadbać o najlepszą 

przyszłość naszego biznesu, środowiska, pracowników, klientów, lub społeczności, w których 

pracujemy! 

 

CO MUSISZ ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

1. Zarejestruj się na MAKEITBRIGHT.COM i zapoznaj się z zasadami uczestnictwa oraz 

regulaminem konkursu. 

2. Samodzielnie lub w dwuosobowym zespole zgłoś pomysł w ramach jednej z 4 kategorii: 

 Doświadczenia Pracowników i Kandydatów (Talent Experience)  

 Doświadczenia Klientów (Consumer Experience) 

 CSR i Zrównoważony Rozwój (Society Engagement) 

 Twój Dowolny Pomysł (Freedom of Choice – any other Bright Idea!) 

3. Do 15.05.2020 prześlij prezentację (warunek konieczny!) oraz krótki film w języku 

angielskim. 

4. Dopracuj z naszymi mentorami swój pomysł i pojedź na globalny finał konkursu w dniach 

13-15.10.2020 do siedziby JTI w Genewie! 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na: 

MAKEITBRIGHT.COM 

#MakeItBrightChallenge #JoinTheIdea #JTI 

 

 

 

 

 

 



 

 

JTI General Information 

Win a global internship in the MAKE IT BRIGHT competition! 

 

• Are you open to an international career path?  

• Do you feel that you could contribute to building a responsible business? 

• Are you looking for amazing development opportunities?  

 

If your answer for at least one of the above questions is YES... 

JOIN THE IDEA & MAKE IT BRIGHT! 

Until May 15th, 2020 students from Poland can register for the international MAKE IT 

BRIGHT competition, where they can win a 6-month, paid, GLOBAL INTERNSHIP AT JTI! 

 

WE HAVE A CHALLENGE FOR YOU:  

Think what positive change would you bring to JTI to ensure a bright future for our business, 

our employees, our customers, the communities in which we work or the environment? 

 

WHAT DO YOU HAVE TO DO TO PARTICIPATE IN THE COMPETITION? 

1. Register at MAKEITBRIGHT.COM and read the rules. 

2. Submit your idea in one of 4 categories - individually or in a two-person team: 

• Talent Experience 

• Customer Experience 

• Society Engagement 

• Freedom of Choice - any other Bright Idea! 

3. Submit a presentation (it’s a must!) and a short video in English by 15.05.2020. 

4. Refine your idea with our mentors and go to the global final of the competition on October 

13th-15th, 2020 to JTI headquarters in Geneva! 

 

Sounds interesting? Visit: 

MAKEITBRIGHT.COM 

#MakeItBrightChallenge #JoinTheIdea #JTI 


