
 
 

Jeśli chcesz nadawać pomysłom realne kształty, dołącz do nas! 

Od czterech pokoleń produkujemy przekąski dla ludzi na całym świecie. Jako niezależna firma 

rodzinna należymy do czołówki europejskich producentów i dystrybutorów przekąsek. 3 000 

pracowników, 130 lat doświadczeń i marki takie jak Crunchips, Wiejskie Ziemniaczki, Monster 

Munch, Curly czy NicNac’s potrafią sprawić, że piękne momenty spędzane z rodziną czy w 

gronie przyjaciół stają się jeszcze piękniejsze. Myślimy nieszablonowo, próbujemy nowości, 

uczymy się na błędach, świętujemy sukcesy - u nas zyskasz przestrzeń do działania i możliwość 

współtworzenia przyszłości naszych snacków i całej firmy, dziś i na kolejne pokolenia Lorenz. 

Czego od Ciebie oczekujemy? Że będziesz dzielić nasze wartości, angażować się, przejmować 

odpowiedzialność, pracować z pasją i rozwijać się razem z nami. 

 

 

STAŻYSTA W PIONIE PLANOWANIA I LOGISTYKI (DZIAŁ OBSŁUGI 

KLIENTA) 

Miejsce pracy: Sady (pow. poznański) 

TWOJE ZADANIA TO: 

 realizacja planu stażowego, który da Ci wiedzę o tym, jak funkcjonują kluczowe 

działy i procesy w Lorenz 

 obsługa zamówień od przydzielonych klientów w systemie SAP 

 współpraca z magazynami, Pionem Planowania i  Logistyki a także innymi działami 

firmy Lorenz dla zapewnienia optymalizacji dostaw  

 komunikacja z klientami i opiekunami kluczowych klientów w zakresie przepływu 

informacji dotyczących realizacji dostaw 

 współpraca z operatorem logistycznym 

 zapewnienie przestrzegania przez klientów warunków dostaw określonych w 

umowach 

 obsługa zwrotów towarowych, reklamacji ilościowych i wydań na reklamę 

 sporządzanie analiz i zestawień statystycznych dotyczących obsługi klientów 

 usprawnianie obsługiwanych procesów 

 wsparcie zespołu obsługi klienta w jego codziennych zadaniach 



JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM, JEŻELI: 

 kończysz lub jesteś absolwentem studiów wyższych o kierunku logistycznym 

 chcesz się rozwijać, poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności z zakresu logistycznej 

obsługi klienta 

 mile widziane pierwsze doświadczenie w pracy w obszarze logistyki (praktyki 

studenckie, prace wakacyjne, itp.) 

 posiadasz wysokie zdolności analityczne  

 bardzo dobrze znasz język angielski  

 znasz MS Office lub Google Workspace 

 jesteś otwarty, komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny 

 lubisz pracować w zgranym zmotywowanym, pełnym energii zespole 

OFERUJEMY: 

 umowę o pracę na okres 18 miesięcy (z szansą na zatrudnienie po stażu na czas 

nieokreślony) 

 duże możliwości rozwoju merytorycznego  

 wsparcie mentora 

 elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (w przedziale 6:45-9:00) 

 zorganizowany dojazd do pracy autobusem firmowym 

 prywatna opieka medyczna 

lorenz-snacks.pl 

Aplikuj 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 

KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACJI 

  

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji, (dalej 

jako „Dane Osobowe”), jest The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. (dalej 

jako „Administrator”). 

Cel przetwarzania danych 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach także w celu prowadzenia 

przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. 

 

 

https://lorenz-snacks.pl/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=DFFBF6BA-7F62-4DCA-9EAC-FFEED661DF49&skkcfg=65fdcf9e4dfb4912b5f2f13acc63a0e5&skklocationId=2264&skkExternalOfferId=121756&skkCountryId=1&skkRegionId=15


 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Twoje dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a) 

i lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest 

w ramach zgody i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy. 

Dane osobowe wskazane w art. 22(1) kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane 

kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), 

przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w 

rekrutacji. 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli chcesz nam przekazać 

dodatkowe dane i zamieścisz je w swoim CV, przez kliknięcie przycisku „Wyślij” udzielasz 

zgody na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku 

danych wynikających z art. 22(1) kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były 

przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

- upoważnieni pracownicy Administratora, 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak 

firmy świadczące usługi rekrutacji, firmy świadczące usługi IT, agencje zatrudnienia i ich 

upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, 

 Okres przechowywania danych 

Dane Osobowe kandydatów do pracy przekazane w ramach określonego procesu rekrutacji 

przechowywane będą przez okres rekrutacji i w okresie 3 miesięcy od jego zakończenia. 

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach będą 

przechowywane do momentu jej wycofania. 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, 

2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 

w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 

4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na 

przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność 

przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę 

i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 



Dane zebrane w procesie rekrutacji nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących 

osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując 

korespondencję na adres siedziby spółki: ul. Rolna 6a, 62-080 Sady, poczta Tarnowo Podgórne 

lub adres poczty elektronicznej: daneosobowe.services@lbsnacks.pl lub z wyznaczonym przez 

Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@lbsnacks.pl. Osoba, 

która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach 

korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o 

odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację 

jej tożsamości. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych 

osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


