
 
 
Kraj Polska 
Województwo mazowieckie 
Miejscowość Sochaczew 
Stanowisko Inżynier ds. Ochrony Środowiska 
Nazwa firmy Mars Polska Sp. z o.o. 
 

Informacje o firmie   

Mars Polska jest częścią rodzinnej firmy Mars, Inc, obecnej w 74 krajach i generującej obroty 
powyżej 30 mld USD rocznie. Nasze kultowe marki to m.in.: M&M’s®, Snickers®, Mars, 
Milky Way®, Pedigree®, Whiskas®, Uncle Ben’s®. 

Na rynku polskim MARS jest obecny od 1992 roku. Zatrudniamy prawie 1500 
współpracowników, a obroty firmy sięgają około 1,5 mld PLN rocznie. Posiadamy fabrykę 
słodyczy, mleka dla kotów oraz fabryki mokrej i suchej karmy dla zwierząt. Już od kilku lat 
plasujemy się w pierwszej 5-tce w badaniu Pracodawca roku prowadzonym przez AIESEC (1 
miejsce w sektorze FMCG) oraz w pierwszej 20-stce w badaniu prowadzonym przez 
Universum wśród studentów na Najbardziej pożądanego pracodawcę w kategorii Biznes. 
Dzięki głosom studentów z całej Polski otrzymaliśmy nagrodę Pro Juvenes w kategorii 
‘najlepsza oferta staży i praktyk’. 

WymaganiaCel stanowiska: 

Jako Inżynier ds. Ochrony Środowiska będziesz odpowiadać za zgodność działań Mars z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki Mars Inc., w zakresie Ochrony 
Środowiska oraz stałe usprawnianie działań Mars w celu minimalizowania wpływu 
funkcjonowania firmy na środowisko. 

Zadania: 
• Nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich systemów dot. ochrony środowiska na 
terenie firmy 
• Odpowiedzialność za optymalizację działania systemów ochrony środowiska 
• Pełnienie roli pełnomocnika zarządu ds. ochrony środowiska 
• Odpowiedzialność za wdrażanie i funkcjonowanie procedur związanych z 
utrzymaniem systemu zarządzania ochroną środowiska zgodnie z obowiązującymi normami 
np.: ISO: 14001, m.in. polityka środowiskowa firmy 
• Odpowiedzialność za zgodne z Prawem Energetycznym użytkowanie układu 
kogeneracji energii w rejonie oczyszczalni, nadzór nad audytami energetycznymi 
• Budowanie wysokoefektywnego zespołu 
• Odpowiedzialność za środki trwałe i powierzony budżet 
• Współpraca z innymi działami przy wdrażaniu projektów produkcyjno-
środowiskowych np. nowe środki myjące, surowce, opakowania 
Profil kandydata: 
• Wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowana specjalizacja: Ochrona Środowiska 
• Min. 2-letnie doświadczenie w działach inżynieryjnym lub utrzymania ruchu 
• MS Excel – zaawansowany 



• Język angielski – poziom średnio zaawansowany 
• Prawo jazdy kat. B 
• Ekspertyza w zakresie: 
o Znajomości aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
o Znajomości technologii oczyszczalni ścieków 
o Procedur i procesów bezpieczeństwao   
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Kontakt Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji 
bezpośrednio do pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/inzynier-
ds-ochrony-srodowiska_967126.html 
 


