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PRACA W FIRMIE MOKATE 

OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

 

Grupa MOKATE jest jedną z niewielu polskich firm, które mogą pochwalić się wielopokoleniową 

tradycją. Jej początki sięgają roku 1900, kiedy to członkowie rodziny Mokryszów stali się 

właścicielami sklepu kolonialnego w małej miejscowości Dobra na terenie dz isiejszych Czech. W 

1990 roku wnuk pierwszego właściciela - Kazimierz Mokrysz przekazał przedsiębiorstwo swojej 

żonie - Teresie Mokrysz. Nastąpiła wówczas zmiana nazwy firmy na Mokate, które jest akronimem 
trzech słów: MOkrysz-KAzimierz-TEresa. 

 

W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników z 
wykształceniem technicznym do dwóch Naszych zakładów w Polsce (Ustroń i Żory). 

Cały czas rekrutujemy osoby, które chciałyby się rozwijać zawodowo na kilku stanowiskach 
technicznych: 

- operator linii pakujących, 

- automatyk / mechanik / mechatronik maszyn spożywczych, 

- elektryk i mechanik działu utrzymania ruchu. 

Zapewniamy bezpłatny transport na trasie z Cieszyna, Koniakowa, Skoczowa do zakładów 
pracy. 

Gwarantujemy umowę o pracę bez pośredników, praca na hali produkcyjnej. Zapewniamy 

szkolenia operatorskie i możliwość rozwoju osobistego. 

W razie zainteresowania proszę o kontakt telefoniczny lub przesłanie swojego CV. 

e-mail: lzaber@mokate.com.pl 

telefon: +48 33 854 91 84 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.  

Prosimy o dopisanie następującej w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez MOKATE S.A. z siedzibą 

Ustroniu (43-450), przy ul. Katowickiej 265A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037, w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacyjnego wraz z datą i podpisem. 
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