
 

L'Oréal Warsaw Plant 

 

L'Oréal Warsaw Plant to jedyna w Polsce fabryka należąca do światowego lidera 

branży kosmetycznej – Grupy L'Oréal. Nasz międzynarodowy sukces oparty jest  

nie tylko na najnowszych technologiach i nowoczesnym parku maszynowym,  

ale przede wszystkim na zgranym zespole. 

Zatrudniamy ponad 400 osób, które swoją pasją i optymizmem sprawiają,  

że atmosfera w fabryce jest wyjątkowa. Wierzymy, że nasz sekret tkwi właśnie  

w ludziach, dlatego stawiamy na ich rozwój, podnosimy kwalifikacje i pomagamy  

w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych. 

Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego dokładamy wszelkich 

starań, aby środowisko pracy było dla wszystkich bezpieczne i przyjazne poprzez 

inwestycje w projekty ergonomiczne i BHP. 

Więcej informacji: www.loreal.pl 

 

 

 

 

P&G 

 

P&G to firma FMCG z ponad 180-letnią historią, zaczynająca jako producent mydeł  

i świeczek. Dzisiaj jesteśmy największym na świecie producentem dóbr 

konsumpcyjnych – w skład naszego portfolio wchodzą takie marki, jak Gillette, Always, 

Head & Shoulders, Old Spice, Pampers i wiele innych. Mamy wyjątkowe podejście  

do rozwoju naszych pracowników, nazwane „build from within”. Polega ono  

na zatrudnianiu na staże managerskie świeżych absolwentów i osób jeszcze 

studiujących, które następnie będą budować struktury zarządzające naszej firmy. 

Więcej informacji: www.pgcareers.com 

 

http://www.pgcareers.com/
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PKN ORLEN 
 

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą 

w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych 

zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. 

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, 

Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje 

nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton 

różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem 

największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. 

Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i 

rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 100 krajów. PKN 

ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem 

największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym 

mocami na poziomie 1,9 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną 

bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln boe. 

ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, 

wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która 

otrzymała już szósty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, 

przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute. 

Więcej informacji: www.orlen.pl/PL/Kariera 

 


