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MASPEX 
Podczas targów będą przedstawiciele zakładów: 

 

MASPEX-GMW  

SP. Z O.O. SP. K. 

ul. Chopina 10 

34-100 Wadowice 

 

TYMBARK-MWS  

SP. Z O.O. SP. K. 

34-650 Tymbark 156 

EKOLAND SP. Z O.O. 

 

ul. Strefowa 2  

43-100 Tychy 

BRANŻA SPOŻYWCZA / FMCG 

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
 

Zapraszamy do współpracy osoby otwarte na nowe doświadczenia i naukę, dla których ważna jest samodzielność, 

współpraca oraz możliwość wychodzenia z własną inicjatywą w pracy. Poszukujemy kandydatów na stanowiska mana-

gerskie, specjalistyczne, jak również asystenckie. W naszych zakładach produkcyjnych poszukujemy kandydatów 

z obszaru m.in. automatyki, elektryki, elektrotechniki oraz mechaniki. 

 

Studenci i studentki kierunków:  

 

 ZAKŁAD W WADOWICACH: MASPEX GMW Sp. z o.o.: Elektrotechnika; Budownictwo; Energetyka;  

Automatyka i robotyka; Informatyka stosowana; Mechanika i budowa maszyn 

 ZAKŁAD W TYMBARKU: TYMBARK MWS Sp. z o.o.: Elektrotechnika; Inżynieria środowiska;  

Inżynieria chemiczna i procesowa; Automatyka i robotyka; Mechanika i budowa maszyn 

 ZAKŁAD W TYCHACH: EKOLAND Sp. z o.o.: Elektrotechnika (Automatyka w układach elektrycznych;  

Elektryczne urządzenia sterowania; Informatyczne systemy automatyki); Energetyka (Elektroenergetyka);  

Automatyka i robotyka (Mechatronika); Mechanika i budowa maszyn (Aparatura i instalacje przemysłowe; 

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). 

 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
 

Staże są realizowane w zależności od potrzeb biznesowych. Rekrutacja trwa cały rok.  

 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 

 

Rekrutacja realizowana zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Oferty pracy publikujemy na stronie internetowej. 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
 

CV w języku polskim 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
 

mailto:hr@maspex.com
mailto:rekrutacjaprodukcja@maspex.com


MASPEX jest polską firmą, jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej z branży spożywczej. Tymbark, Ku-

buś, Tarczyn, DrWitt, Caprio, Tiger, Lubella, Mlekołaki, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Cremona, Ekland, Plusssz 

czy DecoMorreno to nasze marki, które cieszą się zaufaniem klientów w Polsce i za granicą. Nasza centrala mieści się 

w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Mamy również biuro w Warszawie, gdzie stacjonuje część działów, a nasze zakłady 

produkcyjne mieszczą się w Lublinie, Tymbarku, Olsztynku, Tychach, Łowiczu i Wąsoszu. 

 

Proces rekrutacji jest kilkuetapowy: 

 

 Selekcja nadesłanych aplikacji 

 Kontakt telefoniczny z wybranymi osobami 

 Spotkanie, które może mieć formę sesji Assessment Center lub spotkanie rekrutacyjne, często poszerzone 

o prezentację przygotowanego przez kandydata zadania. To właśnie zadania praktyczne pozwalają nam 

z jednej strony lepiej poznać kandydata, jego kompetencje, motywację i oczekiwania. Te formy mogą się 

przenikać, uzupełniać – w zależności od stanowiska, na jakie akurat poszukujemy pracownika 

 Spotkanie z managerem 

 Decyzja 

 Zakończenie procesu rekrutacji 

 

Dlaczego warto u nas pracować? 

 

Praca z nami oznacza skalę, tempo i wyzwania! Jeżeli szukasz miejsca, w którym masz dostęp do unikalnej wiedzy, 

cenisz możliwość realizowania samodzielnych projektów oraz lubisz pracować z ambitnymi, otwartymi ludźmi – 

zapraszamy :) 
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PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-

SOWANY ZE ŚRODKÓW UE. INFORMACJA O PROJEKCIE: PIKAP.PK.EDU.PL 


