
UNILEVER
OFERTA DLA STUDENTÓW

MECHANIKI, AUTOMATYKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI  

Poszukujemy uczniów, studentów i absolwentów szkół 
technicznych pełnych pasji i zaangażowania, którzy dołączą do 
naszego zespołu. Oferujemy praktyki, płatne staże oraz pracę. 
Sprawdź i zdecyduj!
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Kim jesteśmy? #UnileverPolska-Fabryki
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Jesteśmy jednym ze światowych liderów w branży towarów
konsumpcyjnych. Produkujemy i sprzedajemy około 400
marek w ponad 190 krajach.

W Polsce nasze zakłady produkcyjne Unilever zlokalizowane
są w 4 miastach:
• Bydgoszcz - fabryka środków czystości i kosmetyków
• Banino (k. Gdańska) – fabryka lodów
• Poznań – fabryka artykułów spożywczych
• Katowice – fabryka herbat i margaryn

W każdej z fabryk bezpieczeństwo pracowników i jakość
produktów jest nadrzędną wartością, a wszelkie działania
oparte są o metodologię programu WCM (World Class
Manufacturing). Przyjdź do nas i zobacz jak to jest
uczestniczyć w tworzeniu jednego z milionów produktów
Unilever w Polsce!



Bezpłatne praktyki 
Płatny staż 

Praca
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Praktyka, staż, etat w fabryce Unilever
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Praktyka – bezpłatna, na okres 1 miesiąca, prowadzona na podstawie porozumienia z uczelnią / szkołą średnią techniczną, oferta dla
uczniów (warunek pełnoletności) i studentów, którzy chcą odbyć praktyki obowiązkowe wymagane przez szkołę, a także dla tych, którzy
planują odbyć dodatkową praktykę z własnej inicjatywy. Praktykant nie wykonuje pracy, jego zadaniem jest towarzyszenie
doświadczonemu pracownikowi w jego bieżących zadaniach i wsparcie w prostych czynnościach. Praktykant bierze udział w szkoleniach
wewnętrznych organizowanych w danym czasie na terenie fabryki. Wymiar praktyk 5 dni w tygodniu, 6-8h dziennie.

Staż – płatny, na okres minimum 3 miesiące, wymagamy dyspozycyjności min. 4-5 dni w tygodniu, oferta dla studentów ostatnich lat
studiów oraz absolwentów. Stażysta otrzymuje do wykonania ustalony z góry projekt lub konkretne zadania.

Praca – oferta pracy (publikowana na pracuj.pl) dedykowana absolwentom lub studentom studiów zaocznych dyspozycyjnych od
poniedziałku do piątku. W przypadku Działu Utrzymania Ruchu tj. Automatyk, albo stanowisk zlokalizowanych na wydziałach
produkcyjnych (Technik Utrzymania Ruchu) wymagamy gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym, 4-brygadowym, który mocno
ogranicza możliwość godzenia pracy z nauką w trybie zaocznym (choć jej nie przekreśla).



Kiedy?

Rekrutacja na staże i praktyki w fabrykach 
odbywa się przez cały rok – w zależności od 

potrzeb.



Kogo szukamy?
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Adresaci naszych ofert
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Nasze oferty praktyki, stażu i pracy kierujemy przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów kierunków technicznych, którzy
dołączą do naszych zespołów w ramach poniższej struktury stanowisk technicznych w fabryce.

OPERATOR LIDER

OPERATOR

MECHANIK

AUTOMATYK

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU

INŻYNIER 

SPECJALISTA

OPERATOR

OPERATOR  LINII PAKUJĄCYCH

OPERATOR TECHNICZNY

Jednak mile widziane są także osoby zainteresowane
pozostałymi działami w fabryce:
• Logistyka & Planowanie produkcji
• Jakość
• Wdrażanie Innowacji
• BHP
• IT
• Finanse
• HR



Obszary
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W jakim obszarze chcesz zdobyć praktykę?
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UTRZYMANIE RUCHU. Pomożesz nam we wdrożeniu nowego systemu Utrzymania Ruchu zgodnego z 
metodologią WCM (analizy problemów, awarii, zużycia części,  wizualizacja wyników).

USPRAWNIENIA. Będziesz współpracować z naszymi Inżynierami nad wdrażaniem usprawnień (Kaizenów)
produkcyjnych poprzez m.in. prowadzenie projektów z obszaru mechaniki (analizowanie mechanizmów oraz ich
wizualizacja).

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA. Naszym najważniejszym celem jest inicjowanie i wdrażanie nowych
rozwiązań technologicznych w zakresie automatyki i robotyki oraz współpraca z działem Utrzymania Ruchu i
Inżynierami Produkcji w zakresie bieżących i cyklicznych napraw, diagnoz i modernizacji parku maszynowego.
Będziesz mógł współpracować z naszymi Inżynierami nad wdrażaniem małych robotów (COBOT) na liniach
produkcyjnych zajmując się m.in. opracowaniem procesu na stanowisku, doborem narzędzi i
zaprogramowaniem robota.

NOWE PROJEKTY. Udział w pracach projektowych, inwestycyjnych i uruchomieniach (audyty, pomiary,
weryfikacje budżetów).
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W jakim obszarze chcesz zdobyć praktykę?
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ZARZĄDZANIE KOSZTAMI. Pomoc w zbieraniu danych o stratach związanych z procesem produkcji, analiza 
i optymalizacja kosztów fabrycznych, koordynacja projektów ograniczających koszty operacyjne fabryki.

PLANOWANIE. Dzienne przygotowanie i aktualizacja planu wysyłek. Tworzenie planu produkcji i 
zapewnienie optymalnego poziomu zapasów wyrobów gotowych w magazynie. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI. Jakość to nie tylko dbanie o to, aby produkt był bezpieczny i spełniał, bądź
przewyższał oczekiwania klientów. To również współpraca z jednostkami nadzorującymi i certyfikującymi.
Nasze produkty trafiają na rynki całego świata, a my dbamy o to, aby miały one najwyższą jakość oraz były
zgodne z regulacjami obowiązującymi w państwie, w którym produkt będzie dostępny na półce
sklepowej.



Dlaczego Unilever?
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Co nas wyróżnia?
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Staranny dobór miejsca odbywania praktyk jest ważny - rzutuje na możliwość znalezienia satysfakconującej i dobrze płatnej pracy po 
zakończeniu nauki!

• Jesteśmy dużym stabilnym, stale inwestującym i rozwijającym się pracodawcą
• Zapewniamy wysoki poziom zaawansowania technologicznego, dostęp do najnowocześniejszych narzędzi
• U nas zdobędziesz doświadczenie w zespole świetnych specjalistów we wdrażaniu pionierskiego programu World Class Manufacturing
• Na stażu dajemy możliwość realizacji własnych pomysłów i gwarantujemy udział w ciekawych projektach
• Jednocześnie doceniamy i nagradzamy zaangażowanie i dodatkowe starania naszych pracowników, w tym także stażystów! (programy 

UMTD, Kaizen)
• Tworzymy zgrany, wspierający i dzielący się wiedzą zespół
• Nasi inżynierowie i specjaliści to profesjonaliści, pełni energii i pasji fachowcy, chętni i gotowi do przekazywania wiedzy nowym kolegom 

rozpoczynającym swoją karierę zawodową
• Nie będziesz sam. Mamy w fabryce stale kilku / kilkunastu stażystów w ciągu roku
• Wielu naszych stażystów otrzymuje ofertę pracy na etacie
• Dbamy o komfortowe warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii, czystości, standardów organizacyjnych. W takim środowisku

pracuje się dużo lepiej ☺
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Zacznij z nami – warto!
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Czego doświadczysz / co zaobserwujesz w fabryce Unilever?

• Poprawiamy produktywność inwestując w nowoczesną technologię
• Automatyzujemy procesy
• Automatyzujemy dane
• Automatyzujemy dostawy
• Pracujemy z narzędziami  typu skanery, drukarki 3D, kamery szybkoklatkowe, mikroskop itp.
• Nasz park maszynowy składa się z ponad 300 maszyn o wysokim stopniu zaawansowania 

technicznego. Większość urządzeń pochodzi od renomowanych dostawców z całej Europy takich 
jak : Schubert, Ronchi, Acma, Pago, Pester, Cermex. Wśród rozwiązań najczęściej spotykanych w 
tych urządzeniach można wymienić takie jak: roboty przemysłowe (Kuka, ABB), sterowniki 
programowalne (Siemens, Allen Bradley), systemy wizyjne (Cognex, Omron), systemy SCADA 
(WinCC , PCS7).

• Standardem są u nas kontakty międzynarodowe, warsztaty,  konferencje, audyty 



UNILEVER.COM/CAREERS

Jak się zgłosić?



UNILEVER.COM/CAREERS# UnileverPolskaFabryki

Rekrutacja w fabryce
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ZGŁOŚ SIĘ DO NAS 

- bezpośrednio do 

fabryki, która Cię 

interesuje

ZWERYFIKUJEMY 

TWOJĄ APLIKACJĘ

i prześlemy do 

zespołu, którym jesteś 

zainteresowany

ROZMOWA

(via Skype, 

telefoniczna lub na 

miejscu w fabryce)

WITAJ W NASZYM 

ZESPOLE!

Praktyki / Płatny staż
Prześlij nam swoje zgłoszenie na praktykę / staż w fabryce w formie podania mailem. Wskaż jakim działem jesteś zainteresowany/a, jakim
terminem (od – do), czy to praktyka obowiązkowa czy dobrowolna, możesz dodać na czym najbardziej Ci zależy, jakie są twoje plany albo
czego chciałbyś się nauczyć. Nie zapomnij dodać gdzie się uczysz, co studiujesz itp.
Nie odzywamy się? Prawdopodobnie w tej chwili nie mamy miejsca w obszarze, który Ciebie interesuje. To się jednak może zmienić. Śledź
nasze oferty na pracuj.pl

Praca
Aplikuj w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy (pracuj.pl, OLX itp.).

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmb7rnoHWAhUQY1AKHeC8DZkQjRwIBw&url=https://www.kainos.pl/proces-rekrutacyjny/&psig=AFQjCNE7b4n4CEdS-q0H5F95ef9GtC-WNw&ust=1504260811479740
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmb7rnoHWAhUQY1AKHeC8DZkQjRwIBw&url=https://www.kainos.pl/proces-rekrutacyjny/&psig=AFQjCNE7b4n4CEdS-q0H5F95ef9GtC-WNw&ust=1504260811479740
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmb7rnoHWAhUQY1AKHeC8DZkQjRwIBw&url=https://www.kainos.pl/proces-rekrutacyjny/&psig=AFQjCNE7b4n4CEdS-q0H5F95ef9GtC-WNw&ust=1504260811479740
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmb7rnoHWAhUQY1AKHeC8DZkQjRwIBw&url=https://www.kainos.pl/proces-rekrutacyjny/&psig=AFQjCNE7b4n4CEdS-q0H5F95ef9GtC-WNw&ust=1504260811479740


KONTAKT
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Jesteś zainteresowany? Zachęcamy do kontaktu.
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Unilever Polska S.A.
Fabryka Herbat
ul. Kołodziejska 2
40-386 Katowice
śląskie, Polska 
magdalena.krawczyk@
unilever.com

Unilever Polska S.A.
Fabryka Żywności
Bałtycka 43
61-017 Poznań
wielkopolskie, Polska
poland.rekrutacja-
poznan@unilever.com
Tel. 61 645 95 26

Unilever Polska S.A.
Fabryka Kosmetyków i Kostek Toaletowych
ul. Kraszewskiego 20
85-954 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska
rekrutacja.bydgoszcz@unilever.com
Tel. 601 263 901

Unilever Polska S.A.
Fabryka Lodów
ul. Lipowa 15-17
80-297 Banino
pomorskie, Polska
poland.rekrutacja-
banino@unilever.com
Tel. 58 685 80 18

www.unilever.pl
#UnileverPolskaFabryki

Do zobaczenia w fabryce!
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