
 
 

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

do Działu Zarządzania Jakością  
na stanowisko: 

 
Metrolog 

miejsce pracy: Sosnowiec Electromechanical Products Unit  
ul. Watta 6 

  
Obowiązki: 

• tworzenie programów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych typu OGP, ABERLINK 
• wykonywanie pomiarów przy użyciu środków kontrolno – pomiarowych 
• współpraca z inżynierami przy wdrażaniu nowych projektów 
• raportowanie wyników przeprowadzonych pomiarów 
• praca z dokumentacją techniczną, taką jak specyfikacja oraz rysunek techniczny 

 
 
Od kandydatów/-tek oczekujemy:  

• wykształcenia min. średnie techniczne i/ lub wyższe, mile widziane kierunkowe 
• umiejętności posługiwania się narzędziami metrologicznymi m.in. suwmiarka, ,mikrometr, 

wysokościomierz, szczelinomierz 
• bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego oraz wymiarowania GD&T  
• znajomości obsługi maszyn współrzędnościowych typu OGP, ABERLINK będzie dodatkowym atutem   
• znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel 
• umiejętności organizacyjnych, systematyczności i dokładności 
• umiejętności pracy w zespole  
• gotowości do pracy zmianowej  
• prawa jazdy kat. B 

 
Oferujemy: 

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

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem 
Metrolog 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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