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O firmie:
Banken Champignons to nowoczesna, rodzinna 
firma, która od wielu lat działa w branży spożywczej. 
Zaangażowana we wszystkie etapy dostaw - 
od uprawy, zbioru, przetwarzania, pakowania i 
transportu chłodniczego do światowej dystrybucji i 
sprzedaży świeżych grzybów. Niezawodny partner 
z solidną siecią logistyczną: “zamówiony dziś, 
dostarczony jutro”.

Dostępne oferty pracy:

 ∆ Pracownik produkcji (pieczarki)

Przemysł: 

 ∆  Branża spożywcza

Koordynator:

 ∆ Mayke & Michał

Poznaj : Banken Champignons

Lokalizacja: Wijchen, The Netherlands

Opis stanowiska pracy

Pracownicy produkcyjni w firmie Banken 
Champignos zazwyczaj rozpoczynają 
pracę w dziale pakowania, gdzie następuje 
pakowanie grzybów do małych pojemników. 
Szefowie zespołów bacznie obserwują 
i oceniają, które czynności  najlepiej  
pasują  do danej osoby by móc później 
zmienić dział np. z pakowania na krojenie. 
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Czego mogę oczekiwać?
Nowi pracownicy zazwyczaj rozpoczynają pracę w dziale pakowania. 
To właśnie tam, kierownicy zespołów dokładnie obserwując 
pracowników oceniają, do którego działu powinna trafić dana osoba:

 ∆ Pakowanie kruchych grzybów - gdzie grzyby egzotyczne 
(kruche) pakowane są w wydzielonym zamkniętym dziale;

 ∆ Czyszczenie - gdzie pracownicy dbają o to, aby było 
wystarczająco dużo czystych skrzynek na linii produkcyjnej; 

 ∆ Krojenie - gdzie grzyby kroi się na małe kawałki;
 ∆ Pakowanie - gdzie pieczarki pakowane są w małe pudełka;  

Trzeba mieć na uwadze, że praca przy żywności wiąże się z niższą 
temperaturą w zakładzie pracy. Wielu polskich pracowników pracuje 
w obszarze produkcji. W miejscu pracy otrzymasz płaszcz roboczy, w 
związku z przestrzeganiem zasad higieny. Praca wykonywana jest na 
dwie zmiany - które są co dwa tygodnie. W okresach wzmożonego 
ruchu produkcja odbywa się na trzy zmiany. Czasy pracy: 6:30 – 
14:30, 14:30 – 22:30, 22:30 – 6:30.

“Banken Champignons 

to rodzinna firma, dzięki 

czemu można zauwazyć 

tam miła atmosferę. 

Szukają pracowników 

na dłuższy okres czasu. 

W Banken Champignons 

nie trzeba się martwić 

o godziny pracy, gdyż 

produkcja jest tam 

stała.”

Lokalizacja
Wijchen, Holandia

Firma wierzy, że kluczem do 
sukcesu jest wspólna pasja do 
grzybów. Pasja, która zaczyna 
się od hodowców, którzy 
uprawiają najsmaczniejsze 
pieczarki, aż po sklepikarza, 
który nadto entuzjastycznie 
opisuje najlepszy ich sposób 
przygotowania. Chcą się dzielić 
tą pasją z konsumentami na 
całym świecie.

Jest to pasja, która przekładana 
jest na jakość w całościowym 
procesie - od uprawy do 
zbiorów, poprzez zaopatrzenie, 
pakowanie, przetwarzanie i 
sprzedaż świeżych grzybów, 
oraz gotowych wyrobów 
grzybowych gotowych do 
spożycia.

Źródło: https://www.bankenchampi-

gnons.com/

Czym wyróżnia się firma 
Banken Champignon?
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Co możemy Ci zaoferować?

Przede wszystkim zakwaterowanie w typowych holenderskich domkach, które są świetną alternatywą 
do bungalow, jakie oferują inne agencje. Wszystkie domy jakie oferujemy są w pełni wyposażone – od 
kuchni, łazienki, pokoi czy innych pomieszczeń gospodarczych. Staramy się zawsze, aby zakwaterowania 
były  jak  najbliżej  zakładów  pracy – wszystko  bowiem  z  myślą  o naszych  kandydatach! Pamiętaj,  
że oferujemy Ci więcej, niż tylko pracę.

Zakwaterowania w okolicy zakładu Banken Champignons 


