
 
 

Międzynarodowa firma  BITRON POLAND SP. Z O.O. 
 w związku z rozwojem działalności poszukuje kandydatów  

na stanowisko: 
 

Inżynier ds. nowych uruchomień – wydziału Gum 
miejsce pracy: Wydział Gum Sosnowiec Electromechanical Products Unit  

ul. Jedności 46 
  

Obowiązki: 
• Przygotowywanie założeń do opracowania zapytań ofertowych dla maszyn i narzędzi do przetwórstwa 

gumy - bezpośredni kontakt z dostawcami w sprawach technicznych 
• Koordynacja działań w zakresie wdrażania nowych narzędzi i maszyn 
• Nadzór nad modyfikacjami form wtryskowych i ich homologacją 
• Nadzór nad dokumentacją związaną z formami 
• Tworzenie i aktualizacja baz danych związanych z formami 
• Współpraca z działami technicznymi, logistyką i zakupami 

 
Nasze oczekiwania: 
 

• Wykształcenie Inżynierskie 
• Mile widziane doświadczenie w pracy w przemyśle, udział w projektach 
• Umiejętność czytania rysunków technicznych 
• Umiejętności organizacyjne i koordynowania prac 
• Dążenie do rozwiązywania problemów 
• Nastawienie na ciągły rozwój 
• Otwartość na nowości i pracę zespołową 
• Wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne 
• Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację 
• Znajomość języka włoskiego będzie dodatkowym atutem 
• Prawo jazdy kategorii "B" 

 
Oferujemy: 
 

• Dobre warunki pracy 
• Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń 
• Atrakcyjne benefity  

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem 
Inżynier ds. nowych uruchomień– wydział Gum droga elektroniczną:  
rekrutacja-unit2@bitron.pl  
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BITRON POLAND Sp. 
z o.o. z siedzibą w Sosnowcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2016 r, poz. 922)” 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest BITRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 
Jamesa Watta 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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