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WAWEL S.A.  
 

ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków 

https://wawel.com.pl/ 

 
 

BRANŻA  INŻYNIERIA / PRODUKCJA  

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane zdobyciem doświadczenia i umiejętności 

w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu w dużej i nowoczesnej fabryce czekolady.  

Dobrze, jeżeli będziesz mógł pochwalić się wcześniejszym doświadczeniem na podobnych stanowi-

skach, jednak przede wszystkim stawiamy na ludzi z pasją i zaangażowaniem, którym chętnie 

pomożemy stać się zawodowym profesjonalistą. 
 

Studenci i studentki kierunków: Automatyka i robotyka; Budownictwo; Elektrotechnika; Energety-

ka; Informatyka; Informatyka stosowana; Inżynieria produkcji; Mechanika i budowa maszyn. 

 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
Kandydatom oferujemy dopasowane do ich potrzeb formy współpracy – m.in. umowę o pracę, staże 

lub umowa zlecenie.  

W tym roku, ze względu na sytuację związaną z pandemią, nie możemy zapewnić możliwości udziału 

w praktykach. 

 

Informacje o aktualnie prowadzonych rekrutacjach możesz znaleźć na stronie internetowej: 

https://wawel.com.pl/kariera/oferty-pracy 

 

Dlaczego warto: 

• na każdym etapie współpracy otrzymasz wsparcie i opiekę merytoryczną doświadczonych  

kolegów 

• zdobędziesz doświadczenie w obszarze, z którym wiążesz swoją przyszłość zawodową 

• będziesz miał możliwość poznania jak funkcjonuje duża i nowoczesna firma produkcyjna 

 

Odwiedź nas również na: 

https://wawel.com.pl/ 

https://slodkiwawel.pl/ 

https://www.dobreskladniki.pl/ 
 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą na stanowiskach:  

 Automatyk;  

 Elektryk;  

 Energetyk;  

 Mechanik.  
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Jak przebiega rekrutacja: 

1. Na początek prześlij nam swoje CV poprzez stronę internetową: 
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https://wawel.com.pl/kariera/oferty-pracy   

2. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie/on-line i zaprosimy do spotkanie, 

podczas którego będziemy chcieli bliżej poznać Twoje zainteresowania zawodowe.  

3. Po etapie rozmów kwalifikacyjnych przedstawimy ofertę pracy i rozpoczniemy współpracę z wy-

branym kandydatem.   

CO ZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI: 

● ciekawą i stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku 

● faktyczny udział i wpływ na realizowane innowacyjne projekty 

● możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia specjalistyczne, bezpłatne kursy językowe 

● pakiet benefitów m.in. kartę MultiSport, świąteczne świadczenia pieniężne, opiekę medycz-

ną, dofinansowanie wypoczynku i kolonii oraz paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci 

● możliwość korzystania z PPK i ubezpieczeń na życie na atrakcyjnych warunkach 

● system carpooling ułatwiający wspólne dojazdy do pracy lub możliwość skorzystania z Wa-

wel-Bus 

● dostęp do platformy lunchingowej, dzięki której codziennie możesz zamówić obiad w atrak-

cyjnej cenie, prosto do biura 

● możliwość degustacji pysznych słodyczy 
 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
Wawel SA to znany i ceniony lider branży słodyczy w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Warto-

ściowych. Od 100 lat tworzy produkty, które są obecnie dostępne w 50 krajach na pięciu kontynentach. 

 

Obecnie zatrudniamy ponad 1000 Pracowników, dzięki którym, z sukcesem łączymy tradycję, pasję 

do zmian, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i doskonałą atmosferę.  

 

Nasz park maszynowy to najwyższej klasy urządzenia od wiodących producentów zagranicznych. 

Wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne inwestując w kupno nowych, zrobotyzowa-

nych linii do produkcji słodyczy 
 

Wawel oferuje nie tylko świetne słodycze i przyjemność z ich jedzenia, ale także chcemy czynić praw-

dziwe dobro i włączać w nie innych! Dlatego też tworzymy naturalne, innowacyjne słodycze oraz anga-

żujemy się społecznie.  

 

W Wawelu wierzymy w Dobre Składniki, zarówno w naszych produktach, jak i w życiu. 

 

Każdego dnia staramy się, by wszystko to, co robimy – robić jak najlepiej. Jesteśmy dumni z naszych 

słodyczy, które dając ludziom przyjemność, pomagają zmieniać codzienność na lepszą.  

 

Chcesz pracować z ludźmi, którzy lubią, to co robią? Dołącz do nas! 
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