
 

 

 
 
 
 

 

ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także 

największy pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce. To my jesteśmy właścicielem uznanych 

marek mięsa i wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki, Morliny, Mazury czy Morlinki. 

STAŻYSTA W DZIALE TECHNOLOGII 
LOKALIZACJA: SZCZECIN DĄBIE 

 

TWOJE ZADANIA: 

 Udział w codziennych zadaniach operacyjnych działu 
 Sporządzanie dokumentacji technologicznej 
 Udział w procesie wdrażania nowych produktów 
 Poszukiwania innowacyjnych rozwiązań przy opracowywaniu nowych i udoskonalaniu istniejących asortymentów 

 
NASZE WYMAGANIA: 

 Studenci 5 roku lub absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
 Znajomość programów MS Office 
 Kreatywność, otwartość na zmiany i wyzwania 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

 Książeczki zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych 
OFERUJEMY: 

 Bezpieczeństwo ekonomiczne – płatny staż na zasadach umowy o pracę z planem docelowego zatrudnienia na 

stanowisku, pakiet socjalny, prywatna opieka medyczna LUX MED  

 Rozwój – udział w realizacji ciekawych projektów, współpracę w ramach grupy Animex 

 Przynależność – pracę w kilkuosobowym zespole w atmosferze wzajemnego wspierania się i wymiany 

doświadczeń 

 Aktywność – grupy sportowe (m.in. biegacze, kolarze, piłka siatkowa), spartakiada międzyzakładowa Animex   

 Rozrywkę – piknik pracowniczy, spotkania integracyjne, dofinansowanie do zakupu biletów np. do kina, karta 

Multisport. 

Dołącz do nas! 
 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o 

przekazanie CV na poniższy adres e-mailowy:szczecin.rekrutacja@animex.pl 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, bez której Twoja oferta pracy nie będzie mogła być rozpatrzona i zostanie usunięta. „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie oraz inne Spółki Grupy Smithfield 
Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl  moich danych osobowych zawartych w CV i 
wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, iż zostałem 
poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, 
a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji:http://www.animex.pl/wp-content/uploads/2018/05/6-
KlauzulaInformacyjnaDlaKandydatowDoPracy.pdf 
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