
Technolog 

Płatny Staż
Jeśli:
• masz wykształcenie wyższe lub kończysz studia, technologia żywności i pokrewne;

• znasz lub chcesz zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi żywności 

oraz systemami zapewnienia jakości;

• myślisz o pracy w dziale inżynierii produkcji, technologii produkcji, zapewnienia 

jesteś otwarty/a na nowe wyzwania i doświadczenia;

• masz gotowość do późniejszej pracy w naszym zakładzie.

Chcesz by Twoja praca polegała na: 

• pracy w sektorze produkcyjnym;

• przygotowywaniu procesów i parametrów technologicznych dla nowopowstałych 

oraz istniejących produktów;

• rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z procesami produkcyjnymi;

• nadzorze nad prawidłowym prowadzeniem procesów technologicznych.

Oferujemy:
• zdobycie doświadczenia zawodowego w najnowocześniejszym zakładzie przetwórstwa 

mięsnego w kraju;

• pakiet świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta Multisport);

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole;

• dla osób zamieszkujących powyżej 70 km do zakładu zapewniamy zakwaterowanie na czas 

stażu oraz do dwóch lat w przypadku późniejszej współpracy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii po odbyciu stażu gwarantujemy zatrudnienie w naszym zakładzie - Ujeździec Mały.



Jak aplikować?

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! 

Wyślij swoje CV, przyjdź do nas lub zadzwoń!

Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, 

55-100 Trzebnica

e-mail: mzajac@tarczynski.pl 

rekrutacja@tarczynski.pl

tel. 605970420

Niniejszym przyjmuję do wiadomości iż: Administratorem moich danych osobowych jest Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100

Trzebnica. Inspektorem Ochrony Danych w Tarczyński S.A. jest Pan Michał Pawlak, mail: mipawlak@tarczynski.pl Moje dane osobowe przetwarzane będą

w rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda dotyczy również rekrutacji na inne stanowiska, dla których

Tarczyński S.A. uruchomi proces rekrutacji w przyszłości. Odbiorcą moich danych osobowych będą Pracownicy Tarczyński S.A.. Moje dane osobowe nie

będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w

formie profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji w której rozpatrywana będzie moja kandydatura.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego

przetwarzanie danych osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Tym samym, Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica, moich danych osobowych

podanych do obsłużenia procesu rekrutacji w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji.


