
 

 

 

 

 

 
 

   

                    

Płatne Praktyki Studenckie  

W Dziale Jakości (Technologia Opakowań) 
 
 
 
Do Twoich zadań będzie należało: 

• Wsparcie w przygotowaniu danych opakowaniowych 

• Pomoc przy sporządzaniu specyfikacji i podstawowych rysunków technicznych  

• Wsparcie i współprowadzenie projektów 
 
Harmonogram praktyk jest dopasowany do zajęć na uczelni, oczekujemy dyspozycyjności około 30h tygodniowo w godzinach 8-16:30.  
Zapewniamy stałe wsparcie opiekuna przy realizacji ciekawych projektów i wyzwań biznesowych. 

 
Masz szansę na sukces jeśli: 

• jesteś studentem 

• znasz bardzo dobrze pakiet MS Office (zwłaszcza Excela i Power Pointa) 

• cechuje Cię skrupulatność i dokładność 

• znasz język angielski na poziomie komunikatywnym, zarówno w mowie jak i piśmie 

• szukasz możliwości rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń 

 
Co zyskasz: 

• możliwość nauki i rozwoju – wiemy, że doświadczenie nie bierze się z powietrza 

• możliwość długotrwałej współpracy (do 2 lat) 

• atrakcyjne wynagrodzenie 

• stałe, merytoryczne wsparcie opiekuna 

• elastyczny czas pracy – indywidualnie opracowany harmonogram współpracy 

• nieograniczony dostęp do płatków i batoników w czasie pracy :) 
 

Jak możesz nas powiadomić, że chcesz do nas dołączyć? 
• wysyłając swoją aplikację na adres rekrutacja@cppl.nestle.com z nazwą działu w tytule  

• zostawić swoje CV osobiście na recepcji, ul Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń 
 
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, zgadzasz się na przetwarzanie przez administratora danych CPP Toruń-Pacific sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, 

zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów 
prawa. Okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 miesięcy. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i 

nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możesz ją cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@cppl.nestle.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przez CPP Toruń-Pacific sp. z o.o. przed cofnięciem zgody. Masz prawa dostępu do swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 

 


