
              
              
              
              
              
              
            
 
 
 

ANIMEX FOODS to największy producent i eksporter mięsa oraz przetworów mięsnych w Polsce, a także największy 
pracodawca w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, zatrudniający 8,6 tys. pracowników. To my jesteśmy 

właścicielem uznanych marek mięsa oraz wędlin, takich jak: Krakus, Berlinki czy Morliny. 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Elektryk / Elektromechanik / Automatyk 

miejsce pracy: Opole 

Zakres obowiązków: 
• Utrzymanie sprawności technicznej maszyn w zakładzie produkcyjnym
• Usuwanie usterek i awarii maszyn i linii produkcyjnych oraz bieżące naprawy w zakresie elektryki / automatyki
• Realizacja planowanych przeglądów maszyn
• Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami maszyn
• Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
• Obsługa kotłowni parowej / gazowej

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o specjalności elektryk, elektromechanik, mechatronik, 

automatyk
• Praktyczna wiedza techniczna
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
• Mile widziane aktualne uprawnienia energetyczne
• Znajomość obsługi komputera
• Umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja
• Odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, systematyczność
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy : 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Atrakcyjny system motywacyjny (premia + nagrody)
• Możliwość rozwoju 
• Pakiet socjalny zawierający m.in.: bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, 

dofinansowanie karty sportowej,
• Prywatne opieka medyczna LUXMED
• Bezprocentowe pożyczki PKZP
• Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
• Pomoc finansowa dla pracowników w trudnych sytuacjach
• Aktywność sportowa (m.in. możliwość wyjazdów na międzyzakładowe zawody w piłce nożnej oraz piłce 

siatkowej)
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: Opole.rekrutacja@animex.pl W temacie mail  prosimy umieścić hasło: Elektryk Opole
Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, 
związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl moich danych osobowych
zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu 
rekrutacyjnego.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym 
momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne 
oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.


