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Nasz cel



Od 1994 roku jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Cereal Partners Worldwide
powołanej w 1990 roku przez naszych Partnerów:

• Amerykański producent 
żywności, w tym płatków 
śniadaniowych

• Doświadczenie i wiedza 
w zakresie produkcji 
i marketingu zbożowych 
wyrobów śniadaniowych

• Szerokie portfolio produktów

Nasi Partnerzy

• Największy na świecie 
producent żywności

• Znana marka na rynku 
produktów spożywczych

• Doświadczenie w zakresie 
produkcji i dystrybucji 
żywności



Nasze płatki śniadaniowe, muesli i zbożowe batoniki

powstają w Toruniu i Lubiczu



Trafiają do ponad 50 państw na całym świecie

Centrum Dystrybucyjne w Grębocinie



Co mamy do zaoferowania jako pracodawca?

Stabilna firma zatrudniająca 900 osób

Zatrudniamy specjalistów z różnych obszarów działalności:

•Marketing

•Sprzedaż,

•HR, 

•Produkcja,

•Engineering, 

•Utrzymanie ruchu,

• IT, 

•Jakość i laboratorium

•BHP,

•Finanse,

•Technologia,

•Supply chain i logistyka i wiele innych

Umożliwiamy poznania zaawansowanych technologii i nowoczesnych rozwiązań

Stawiamy na ciągłe doskonalenie i rozwój

Cenimy zaangażowanie i nowe rozwiązania 



Co mamy do zaoferowania studentom, czyli inicjatywa YES 4 Yeti

Zapoznanie z 
praktyczną pracą 

organizacji, 
produkującej płatki 
śniadaniowe oraz 

batony zbożowe jaką 
jest CPP Toruń-

Pacific

Pokazanie 
naszych 

codziennych 
praktyk 

biznesowych

Przedstawienie 
konkretnych 

wyzwań 
stawianych 

przed naszymi 
pracownikami

Umożliwienie 
młodym osobom 

zdobycia 
praktycznej 
wiedzy oraz 

doświadczenia 
biznesowego

Przygotowanie 
do poszukiwania 

pracy jako 
dobry start w 

przyszłym życiu 
zawodowym 



Harmonogram

• STYCZEŃ – rozpoczęcie V edycji inicjatywy „YES 4 YETI”

• LUTY - rekrutacja studentów prowadzona przez uczelnie i ogłoszenie listy 

uczestników projektu

• MARZEC–KWIECIEŃ - przeprowadzenie cyklu warsztatów dla studentów UMK, 

UTP i WSB

• KWIECIEŃ - zbieranie projektów przygotowanych przez studentów

• MAJ – ocena projektów przez komitet sterujący i wybór najciekawszych 

projektów

• MAJ/CZERWIEC - uroczyste zakończenie projektu wraz z rozdaniem 

certyfikatów dla uczestników oraz ogłoszeniem zwycięzców na najciekawsze 

projekty

• LIPIEC–WRZESIEŃ - udział wybranych studentów w letnich praktykach w CPP 

Toruń-Pacific





Obszary techniczne – jak u nas wyglądają?



Sieci IT

• 13 serwerów fizyczny (Dwa procesory 8 x Intel Xeon, 24-32 GB RAM, 2 TB dyski twarde)

• 39 serwerów wirtualnych (oparte o 6 fizycznych serwerów HP z dwom procesorami 12 x Intel 
Xeon 2,6 GHz, 256 GB RAM, 2 dyski 146 GB)

• Macierz dyskowa o łącznej pojemności 30 TB

Systemy automatyki

• Ok 200 sterowników rodziny Allen-Bradley ControlLogix – wszystkie pracujące w zakładowej 
sieci Ethernet. Dostęp do każdego z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. 

• 80 stacji roboczych wizualizacji SCADA

• SCADA oparte o Platformę Systemową Wonderware

• Baza historycznych danych z systemów automatyki – obecnie >1000 GB danych, 24000 
unikalnych zmiennych

• System wspomagający zarządzanie produkcją – MES

Cereal Partners Poland Engineering w liczbach





Cereal Partners Poland 
Toruń-Pacific

Więcej informacji o produktach:

www.nestle-cereals.com/pl

Kontakt: 

Tel.: +48 56 61 04 100

Mail: pacific@cppl.nestle.com

http://www.nestle-cereals.com/pl
mailto:pacific@cppl.nestle.com

