
 
 

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

na stanowisko: 
 

Młodszy technolog wtrysku – wydziału Gum 
miejsce pracy: Wydział Gum Sosnowiec Electromechanical Products Unit  

ul. Jedności 46 
  

Obowiązki: 
• Aktywny udział w procesie produkcyjnym, regulacja parametrów maszyn - optymalizacja procesu 

wtrysku  
• Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wtrysku gum EPDM, NBR, HNBR, VMQ, FVMQ w 

celu zapewnienia wymaganej jakości produkowanych wyrobów 
• Wdrażanie nowych technologii przetwórstwa gumy 
• Prowadzenie prób technologicznych związanych z nowymi projektami 
• Przygotowywanie dokumentacji technologicznej 
• Współpraca z dostawcami narzędzi w obszarze ich modyfikacji 
• Umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów na maszynach 

 
Nasze wymagania: 

• posiadasz wykształcenie minimum średnie (mile widziani studenci studiów zaocznych na kierunkach 
technicznych) 

• lubisz pracę samodzielną ale potrafisz też działać zespołowo 
• jesteś ambitny, nastawiony na rozwój i chętnie poznasz naszą branżę 
• lubisz różnorodność powierzonych zadań, jesteś osobą pełną energii i otwartą na nowości,  
• wykonujesz powierzone zadania do końca i nie straszne Ci brudne ręce  
• umiesz czytać rysunek techniczny  
• zyskałeś doświadczenie w obszarze w obszarze przetwórstwa tworzyw polimerowych , gum 

organicznych lub silikonowych na podobnym stanowisku (technolog, ustawiacz, inżynier procesu) – 
mile będzie to widziane  

• wykazujesz się komunikatywną znajomością języka angielskiego (opcjonalnie włoskiego) 
• posiadasz prawo jazdy kategorii "B". 
• znajomość programu Solidworks będzie dla nas dodatkowym atutem   

 
Oferujemy: 

• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę i terminowe wynagrodzenie 
• pracę w przyjezdnej atmosferze w doświadczonym zespole 
• możliwość pracy w środowisku, które promuje inicjatywę i twórcze podejście do powierzonych zadań 
• rozwój kwalifikacji zawodowych  
• atrakcyjne benefity 

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem 
MŁODSZY TECHNOLOG WTRYSKU  droga elektroniczną: rekrutacja-unit2@bitron.pl  

 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bitron Poland Sp. z o.o., ul. Jedności 46, 41-218 Sosnowiec, e-mail: 

rodo@bitron.pl; 
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
3. Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w szczególności przepisy 

Kodeksu Pracy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w 
rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata. Zgoda 
wyrażona zostaje poprzez przesłanie danych do administratora lub ich podanie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji zawarta jest na stronie 
http://www.bitron.pl/pl/kariera w zakładce „Obowiązek informacyjny w procesach rekrutacyjnych” 
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