
                     
         
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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 Yano. 

 

Zapraszamy do udziału w płatnym programie stażowym! 
Stanowisko: Stażysta 

 
Jeśli jesteś gotowy na podjęcie realnych zadań biznesowych, chcesz pracować ze znanymi i lubianymi markami oraz 
jesteś studentem ostatnich lat lub studia skończyłeś maksymalnie 2 lata temu, nasz program stażowy jest właśnie dla 
Ciebie! 
 
Miejsce pracy: Iława 
Początek programu: czerwiec 2022 r. 
Czas trwania: 3 miesiące (praca 5 dni w tygodniu) 
 

Główne zadania: 
• Zapoznanie się ze strukturą Zakładu, poznanie specyfiki pracy poszczególnych działów, poznanie organizacji produkcji i 

obiegu dokumentów, zdobycie umiejętności praktycznych - zgodnie z ustalonym harmonogramem stażu; 
 

Wymagania: 
• Studenci ostatnich lat lub absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów; 

• Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (Technologia żywności, Towaroznawstwo, Bioinżynieria produkcji 

żywności lub pokrewne); 

• Dobra znajomość języka angielskiego;  

• Samodzielność, zdolność analitycznego myślenia; 

• Zdolności organizacyjne, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność; 

• Umiejętność współpracy z ludźmi i podejmowania decyzji; 

• Znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point); 

Oferujemy: 
• Płatny staż na zasadach umowy o pracę z planem docelowego zatrudnienia w strukturach produkcji; 

• Rozwój przez działanie w konkretnych zadaniach; 

• Jasną ścieżkę rozwoju i awansu; 

• Możliwość podjęcia wyzwania, które doprowadzi Cię do objęcia stanowiska np. Głównego Technologa, Kierownika 
Logistyki, Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Produkcji czy nawet Dyrektora Zarządzającego i wielu innych: 

• Wynagrodzenie: 3 200 zł brutto; 

• Premie: 300,00 zł brutto (kwartalna) + 1200,00 zł brutto (roczna) + 600,00 zł brutto (za polecenie pracownika); 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (piknik z okazji Dnia Dziecka, paczki i pomoc finansowa dla pracowników z 

okazji świąt; świadczenie urlopowe, tzw. „wczasy pod gruszą”: 650-800 zł; zniżki na basen, turnieje sportowe, mecze; 

zniżki na imprezy kulturalne: kino, teatr, koncerty; wycieczki; koło wędkarskie; zapomogi dla pracowników w wyjątkowo 

trudnej sytuacji bytowej); 

Dołącz do nas! 

Zainteresowane osoby prosimy o udział w procesie rekrutacji i złożenie CV  

w Dziale ds. Personalnych Animex Foods w Iławie, Al. Jana Pawła II 8 

lub poprzez link aplikacyjny:  
Stażysta - aplikuj 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami 
 

 

https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Stazysta/7063-4729-25-bk1-3355.html


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. 

 
W związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na udział w procesie rekrutacji oraz przetwarzaniem danych osobowych w zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych informujemy, iż: 
1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są 
wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego 
porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie 
ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.  
Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield 
Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl oraz inspektorod@agriplus.pl. 
Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora 
Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: 
inspektorod@animex.pl lub  inspektorod@agriplus.pl. 
2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 
4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 
prowadzenia rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody. 
5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a 
wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
6.[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
8. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W związku z kontaktem mailowym na adres z domeny animex.pl lub agriplus.pl, 
Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z 
tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę 
zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich 
przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do Pana/Pani służbowych 
danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie 
pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w 
sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych. 
Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych 
osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: 
inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl. 
9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

 


