
  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@PAULAingredients.com  
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*                                                                                                                                                                                                                                                                 
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez  PAULA Ingredients Sp. z o.o. Sp. k.                               

Brak klauzuli zgody pozostaje bez wpływu na udział w procesie rekrutacji.  
 

Administratorem danych osobowych jest PAULA Ingredients Sp z . o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu. przy ul. Łódzkiej 145A. Podanie danych  
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji,                            

na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe na potrzeby dalszych rekrutacji przechowywane będą przez okres 1 roku od daty otrzymania dokumentów 
aplikacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, 

usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego przez Administratora. Przysługuje Pani /Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www: https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Chętnie wychodzisz z inicjatywą i masz wiele ciekawych pomysłów na nowe usprawnienia? W związku z rozwojem                       

Działu Technicznego Utrzymania Ruchu poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko: 
 

MECHANIK 
Miejsce pracy: PARZEW 

 
 

CO OFERUJEMY: 
 

 

 
Atrakcyjne 
wynagrodzenie  
 
 

 

Pracę w młodym, 
ambitnym zespole,                                  
z pozytywną energią   

Stabilne warunki  
oraz zatrudnienie 
w oparciu o umowę  
o pracę 

 

 

 
Inwestujemy w Twój 
rozwój i możliwość 
podnoszenia kwalifikacji 
 

 

Możliwość rozwoju                                 
i awansu w strukturach 
firmy  

Ubezpieczenie 
grupowe 

      

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 
 Zapewnienie ciągłości procesu produkcji poprzez bieżące naprawy maszyn produkcyjnych. 
 Praca w dziale utrzymania ruchu. 
 Konserwacje, kontrola, remonty oraz  naprawa  maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
 Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie maszyn. 
 Diagnozowanie i naprawa awarii z zakresu mechaniki oraz hydrauliki siłowej.  

 
 

 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 

 Wykształcenie zawodowe lub średnie. 
 Praca w systemie trzyzmianowym. 
 Prawo jazdy kat. B.  
 Umiejętność spawania TIG, MIG – mile widziana. 
 Dyspozycyjności oraz otwartości na wyzwania techniczne oraz rozwoju wiedzy w zakresie mechaniki. 

  
BRZMI CIEKAWIE?  

CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ  

więcej o nas na PAULAingredients.com    

mailto:rekrutacja@PAULAingredients.com
https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/

