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Pek-Snack: tovább fejlődik a térség egyik legnagyobb 

munkáltatója 

A Pek-Snack termékei a vásárlóink és az üzleti partnereink 

számára egyaránt megbízhatóságot és minőséget képviselnek. 

Ennek köszönhető, hogy még a kihívásokkal teli 2020-as 

évbenis stabilak maradtunk pénzügyileg, sőt, piaci pozícióink 

tovább erősödtek. A térség egyik legnagyobb munkáltatójaként 

arra is büszkék vagyunk, hogy a járvány idején, más 

vállalatokkal ellentétben, sikerült nemcsak megtartanunk 

munkatársainkat, de bővítettük is létszámunkat. 

A jövőbe vetett hitünket pedig mi sem jelzi jobban, mint hogy 

rengeteg ötlettel, újdonsággal jelentkezünk majd ebben az 

évben is: többek között termékfejlesztéssel, arculatfrissítéssel, 

beruházásokkal, illetve új piacok felé terjeszkedéssel. 

Egyik jelentős idei beruházásunk, az automata gépsorunk már 

munkába állt, a kelesztő-sokkoló párosunk pedig júliustól 

működik majd. A két fejlesztésnek köszönhetően 

megközelítőleg 40 százalékkal növekedik a kapacitásunk. 

Komoly eredmény azt is, hogy termékeink bekerültek az egyik 

legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi lánc, a Lidl 

kínálatába. A külföldi piacokon is erősítünk: terjeszkedünk 

Szlovákiában és Bosznia-Hercegovinában is. 

A fejlődés örömteli velejárója, hogy jelenlegi 350 fős 

állományi létszámunkat tovább szükséges bővíteni. 

Folyamatosan keresünk munkaerőt igali üzemünkbe, főképpen 

a fagyasztott pékáru gyártására, leszedésére, csomagolására, 

illetve a minőségbiztosítási területen műszakos és állandó 

éjszakás takarítókat keresünk gépek, eszközök, üzemcsarnok 

takarítására. 

Szakképzett munkaerő tekintetében is vannak nyitott 

munkaköreink: keresünk alapanyag raktárost targoncás 

képesítéssel, üzemi karbantartót villanyszerelő képesítéssel, 

illetve készáru raktárost is. Később várható, hogy akár több 

szakképzett pozíció és csapat tekintetében is szükségessé válik a 

létszámbővítés. 

Férfiakat, nőket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt szeretettel 

várunk a Pek-Snack csapatába. A stabilitás, kiszámíthatóság 

mellett a hazai piacon kimagasló munkakörülményeket 

biztosítunk, például saját autóbuszjárattal, rendszeres 

béremelésekkel és egyéb juttatásokkal. Céges buszjáratot 

biztosítunk az alábbi településekről: 

Kaposvár, Magyaratád, Ráksi, Igal, Somogyszil, Gadács, 

Lápafő, Nak, Várong, Büssü, Kazsok, Kisbárapáti, Bonnya, 

Szentgáloskér, Patalom, Magyaratád, Ráksi, Fiad, Somogyacsa, 

Somogydöröcske, Törökkoppány, Andocs, Karád, Nágocs, 

Zics (már meglévők), Dombóvár, Kapospula, Attala, Csoma, 

Szabadi, Nagyberki, Mosdós, Baté, Fonó, Kisgyalán, Andocs, 

Karád, Visz. 

Aki érdeklődik a Pek-Snack álláslehetőségei iránt, érdemes 

figyelnie weboldalunkat és közösségi média felületeinket, ahol 

folyamatosan közzétesszük aktuális ajánlatainkat. Igali 

központunkban pedig személyesen is van lehetőség jelentkezést 

leadni. Önt is szeretettel várjuk a Pek-Snack családjában! 

Antal Csaba ügyvezető igazgató, Pek-Snack Kft. 

HÍRDETÉSEK 

 

 


