
Food Park Kowal Sp. z o.o. 
Dziardonice 14A, 87-820 Kowal, Poland 

Czerniewice, ul. Choceńska 5/15, 87-830 Czerniewice, Poland 
NIP: PL 733 134 83 15, REG.: 361752252, KRS: 0000562254 

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@foodpark.com.pl 

Wysyłając aplikację prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie 
danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133, poz.883). 

 

 

Firma Food Park Kowal sp. z o.o. z siedzibą w Dziardonicach oraz oddziałem w Czerniewicach prowadzi 
działalność usługową w zakresie przechowywania i zamrażania produktów spożywczych oraz działalność 
handlową zorientowaną na eksport w zakresie obrotu mrożonymi artykułami spożywczymi. Naszymi 
klientami są zakłady przetwórstwa mięsnego oraz dystrybutorzy.  
W związku z rozwojem przedsiębiorstwa i działaniami prowadzącymi do ponownego uruchomienia 
działalności w zakładzie w Czerniewicach poszukujemy w pierwszej kolejności pracowników na stanowisko: 
 

Miejsce pracy: Czerniewice 

OFERUJEMY: 

• wszelkie niezbędne narzędzia do wykonywania pracy, 
• stabilne zatrudnienie (umowa o pracę), 
• premię, 
• przyjazną atmosferę, 
• dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, 
• uczestnictwo w PPK. 

Mechanik 

WYMAGANIA: 

• min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• wykształcenie minimum zawodowe techniczne/mechaniczne, 
• znajomość zagadnień: elektrotechniki, pneumatyki i mechaniki (mile widziane znajomość 

zagadnień: automatyki) 
• uprawnienia F-gazy, 
• uprawnienia SEP, 
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, rysunki), 
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów, dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność 
• prawo jazdy kat. B. 

Elektryk 

WYMAGANIA: 

• min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• wykształcenie minimum zawodowe techniczne/mechaniczne, 
• znajomość zagadnień: elektrotechniki, pneumatyki, i mechaniki (mile widziane znajomość 

zagadnień: automatyki) 
• uprawnienia SEP, 
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, rysunki), 
• samodzielność w rozwiązywaniu problemów, dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność 
• prawo jazdy kat. B. 
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Operator wózka widłowego - magazynier 

WYMAGANIA: 

• min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych, potwierdzone certyfikatem UDT, 
• dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność 

Pracownik linii pakującej - pakowacz 

 

WYMAGANIA: 

• gotowość do wykonywania pracy fizycznej w systemie zmianowym, 

• sumienność, dokładność, pracowitość i zaangażowanie, 

• dobra organizacja pracy, 

• umiejętność pracy w zespole, 

• uprawnienia na wózki widłowe będą dodatkowym atutem. 
 


