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Intersnack Poland to część Intersnack Group, czyli wiodącego producenta słonych przekąsek. Jesteśmy 

międzynarodową firmą, zlokalizowaną w Słomnikach, Nysie i Radomiu. Mamy nadzieję, że zapoznasz się z naszą 

ofertą i dołączysz do zespołu. 

Nasze wyroby sprzedawane pod markami takimi jak Felix, Crispers czy Przysnacki są dostępne w całym kraju. 

Dostarczamy też szeroką gamę półproduktów producentom z przemysłu spożywczego. 

Nasz cel? Urozmaicanie życia poprzez oferowanie najlepszych słonych przekąsek. Wciąż się rozwijamy wdrażając 

nowe technologie i pracując nad jakością naszych produktów. 

W związku z rozwojem, firma poszukuje : 

STAŻYSTY W DZIALE PRODUKCJI  
                                                                Miejsce pracy: Radom 

 

Zakres obowiązków: 
 
- raportowanie wskaźników produktywnościach 
- wsparcie w tematach związanych np. gospodarka odpadami, 5S w obszarze 
produkcji  
 
Wymagania:  

Chęć do pracy; 

dyspozycyjność od czerwca do końca sierpnia 2019 

dobra znajomość pakietu MS Office  

znajomość j. angielskiego 

Oferujemy :  

Umowę o płatny staż na okres 3 miesięcy. 

Zdobycie cennego doświadczenia w branży spożywczej. 

Wsparcie ze strony Opiekuna stażu. 

Miejsce odbywania stażu : Zakład produkcyjny – Radom ul. Samorządowa 12 
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Zainteresowane osoby prosimy o kontakt : 

                Mobile +48 785 556 726 

                Email alina.marchewka@intersnack.pl  

Intersnack Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiedziu, 32-090 Słomniki, 
Niedźwiedź 64 (dalej jako: „Intersnack”) informuje, że jest administratorem 
następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, imion 
rodziców, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu 
zatrudnienia. Dane te są przez Intersnack przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z czym 
przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. 
Ponadto, za Pana/Pani zgodą, Intersnack będzie również administratorem 
następujących Pana/Pani danych osobowych: prywatnego numeru telefonu i 
adresu e-mail. W tym przypadku przetwarzanie odbywać się będzie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO. Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.  

Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione następującym kategoriom 
odbiorców: przedsiębiorstwom wspierającym Intersnack przy rekrutacji oraz 
przedsiębiorstwom, z którym Intersnack posiada zawarte umowy w zakresie 
zatrudniania pracowników tymczasowych.  

Dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy od terminu zakończenia procedury 
rekrutacyjnej. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Intersnack dostępu 
do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i 
prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego 
danych osobowych.  

Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@intersnack.pl 
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