
 

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

do  Działu Utrzymania Ruchu na wydziale Gum 
na stanowisko: 

 
Lider Utrzymania Ruchu 

 
miejsce pracy: Sosnowiec, Jedności 46 – wydział Gum  

 
 
Twój zakres obowiązków to: 

• Koordynowanie napraw i planowanie przeglądów maszyn produkcyjnych  
• Analiza przyczyn awarii i przestojów oraz prowadzenie działań prewencyjnych  
• Aktywny udział w usuwaniu awarii 
• Zgłaszanie i zamawianie brakujących i zużytych części oraz elementów zamiennych do 

maszyn 
• Prowadzenie dokumentacji technicznej 
• Wsparcie działu technologicznego w zakresie nowych projektów i inwestycji 
• Zarządzanie zespołem pracowników  
• Współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi z zakresu utrzymania ruchu 

 
Od kandydatów oczekujemy:  

• Wyższego wykształcenia z zakresu elektryki, mechaniki lub automatyki 
• Minimum 3-letniego doświadczenia w dziale UR  
• Ważnych uprawnień SEP  
• Znajomości mechaniki oraz czytania rysunków technicznych  
• Utrzymywania czystości oraz bezpieczeństwa warunków pracy obszaru UR  
• Umiejętności analitycznych, sumienności, umiejętności pracy w zespole  
• Usprawnienia i optymalizacji pracy w obszarze UR  
• Język angielski na poziomie komunikatywnym  

 
 
Oferujemy: 

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

 
 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem Lider 
Utrzymania Ruchu 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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