
 Grupa Lactalis najbardziej znana jest ze swoich wyrobów. Wysoka jakość i wyjątkowy smak 
są dewizą produktów znanych pod międzynarodowymi markami President oraz Galbani.  

Aktualnie do Zakładu Mleczarskiego Winnica Sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko: 

ELEKTROMECHANIK 
praca w systemie zmianowym 

Nr Ref: EW/2021 
(miejsce pracy: Winnica koło Pułtuska, woj.mazowieckie) 

 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 
•   Zapewnienie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji;                                                                 
•   Diagnostyka i usuwanie usterek maszyn i urządzeń produkcyjnych; 
•   Realizacja przeglądów technicznych oraz remontów maszyn i urządzeń. 
 

OCZEKIWANIA: 

• Wykształcenie techniczne min. średnie (elektryka, automatyka, elektronika, mechatronika); 

•  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane; 

•  Uprawnienia SEP do 1 kW; 

•  Znajomość zagadnień z zakresu elektryki, mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki, hydrauliki. 
 

OFERUJEMY: 

• Przyjazne środowisko pracy; 

• Ciekawą, stałą pracę w stabilnej międzynarodowej firmie; 

• Atrakcyjny pakiet socjalny; 

• Możliwość rozwoju zawodowego. 
 

CV prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja.winnica@lactalis.pl lub kontakt pod numerem 23 69 19 58 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje, pozostałym kandydatom  

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. 
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7. Dane zbierane są dla 

potrzeb rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Lactalis Polska sp. z o.o. do Zakładu Mleczarskiego Winnica Sp. z o.o. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i 

wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

 


