
Mieszko to polska marka wywodząca się z Racibo-
rza z ponad 70–letnią tradycją, specjalizująca się 
w produkcji wyrobów cukierniczych, w szczegól-

ności pralin czekoladowych, które są doskonałym prezen-
tem na każdą okazję. Oferujemy innowacyjne produkty 
oparte na szlachetnych składnikach pochodzenia natu-
ralnego.

Pod marką Mieszko firma rozpoczęła swoją działalność 
w 1993 roku, kontynuując liczącą ponad pół wieku tradycję 
cukiernictwa zakładów Ślązak i Raciborzanka. Dziś Mieszko 
posiada dwa zakłady produkcyjne w Raciborzu.

W 2017 roku zostaliśmy oznaczeni jako Odpowiedzialny 
Pracodawca 2017 – Lider HR. To odznaczenie jest dla Nas 
szczególnie ważne, ponieważ program ten ma na celu pro-
pagowanie właściwych wzorców i działań w zakresie polityki 
personalnej. Przyznanie tego odznaczenia tylko potwierdza, 
że nasze wieloletnie starania, w tym dbałość o warunki pracy 
i rozwój naszych pracowników zostały dostrzeżone i firma 
może być godną polecenia. Warto w tym momencie wspo-
mnieć, że głównym kryterium wyboru laureatów programu 
jest jakość zatrudnienia.

Firma Mieszko chętnie zatrudnia zarówno osoby z dużym 
doświadczeniem zawodowym, jak i osoby, które takiego w 
ogóle nie posiadają. Uważamy bowiem, że wspólny sukces 
buduje zarówno młodość, jak i doświadczenie. 

Nasza oferta kierowana jest do osób chętnych do pracy na 
dłuższy okres czasu, ale i do prac tymczasowych/sezonowych. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:
• Pracowników produkcyjnych,
• Operatorów Urządzeń Cukierniczych,
• Pracowników Magazynowych,
• Mechanika / Elektromechanika.

Dostępne oferty pracy są na bieżąco aktualizowane na naszej 
stronie internetowej, do obejrzenia której serdecznie zapra-
szamy. 

Jednym z naszych wymogów jest posiadanie książeczki sa-
nitarno – epidemiologicznej. Oferujemy atrakcyjne benefity 
takie jak: ubezpieczenia grupowe, kartę Multisport oraz sys-
tem premiowy. Zapewniamy również transport z okolicznych 
miejscowości.

Czekamy na Wasze aplikacje teraz lub w przyszłości! 

• Mechanika / Elektromechanika.

PRACA Z NAMI JEST SŁODKA!

ul. Starowiejska 75
47-400 Racibórz

tel. 32 796 11 33
e-mail: pracuj@mieszko.com.pl

Pracę w Mieszko cenię za atmosferę jaka panuje w firmie. 
Jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż w pracy spędzamy 
większość dnia i oczywiście bywa różnie, czasami nerwowo 
i stresująco, ale wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie 
i pomoc koleżanek i wyrozumiałość przełożonego. To 
ludzie i ich wzajemne relacje powodują, że w Mieszko 
z przyjemnością wykonuje się swoje codzienne obowiązki.
 PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Mieszko to nie tylko firma z tradycjami i historią cukiernic-
twa sięgająca XIX wieku. 
Charakteryzuje ją również stabilność zatrudnienia, 
możliwość ciągłego rozwoju oraz doskonała atmosfera. 
Cenię sobie możliwość pozostawania w tym zgranym ze-
spole!
 PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Praca w firmie Mieszko daje mi poczucie stabilnego zatrud-
nienia i przynależności do wspólnoty, z którą wspólnymi si-
łami staramy się budować nasza markę.
Pracują ze mną ludzie ambitni, otwarci i chętni do pomocy, 
za co jestem bardzo wdzięczna. Wiem, że w każdej sytuacji 
mogę liczyć na wsparcie i ciepłe słowo ze strony wszystkich 
współpracowników.
 PRACOWNIK ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM

Pracę w firmie Mieszko cenię za to, że wynagrodzenie za pracę 
jest wypłacane w terminie. Z moimi przełożonymi oraz współ-
pracownikami mogę porozmawiać na różne tematy, poma-
gają mi również rozwiązać istniejące problemy. Ten zakład 
to mój drugi dom.
 PRACOWNIK PRODUKCJI

Pracę w firmie Mieszko cenię za miłą atmosferę. Zawsze 
otrzymuję wsparcie od przełożonego, jak również od moich 
koleżanek i kolegów. Cenię sobie to, iż firma organizuje różne 
imprezy, w których możemy wszyscy brać udział.
 PRACOWNIK PRODUKCJI

Pracę w firmie Mieszko cenię za miłą atmosferę wśród 
pracowników i ich chęć pomocy.
 PRACOWNIK PRODUKCJI

Lubię pracę w Mieszko, ponieważ to co robię, napędza mnie 
do jeszcze lepszego działania, mogę pomagać ludziom i tym 
samym czuć się potrzebna drugiemu człowiekowi.
 PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Przeszkodziliśmy naszym pracownikom 
w pracy aby zapytać ich dlaczego cenią 

sobie pracę w Mieszko? 
Przekonajcie się sami, jakich odpowiedzi udzielili! 
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