
 
 

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

na Wydział WTRYSKAREK (UR Formy) 
na stanowisko: 

 
NARZĘDZIOWIEC 

miejsce pracy: Sosnowiec Electromechanical Products Unit ul. Watta 6 
 
  

Obowiązki: 
 
• Wykonywanie przezbrojeń form wtryskowych i urządzeń wynikających z planu produkcyjnego 
• Realizowanie planowanych czynności konserwacyjnych, naprawczych i kontrolnych  
• Utrzymywanie w sprawności technicznej form wtryskowych oraz wypełnienie kart utrzymania narzędzi  
• Obsługa maszyn i narzędzi znajdujących się na wyposażeniu narzędziowni 

 
Od kandydatów/-tek oczekujemy:  

• Wykształcenia technicznego (min. zawodowe) 
• min. 1 rok  doświadczenia w zakresie naprawy i serwisu form wtryskowych   
• uprawnień do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego SII potwierdzone egzaminem UDT 
• Umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi 
• Bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego 
• Biegłego posługiwania się dokumentacją techniczną form wtryskowych 
• Mile widziane uprawnienia spawalnicze metoda 141 (podstawa) 
• Mile widziane uprawnienie energetyczne G1-E 
• systematyczności i dokładności 
• umiejętności pracy w zespole  
• gotowości do pracy 3-zmianowej  

 
Oferujemy: 

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

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem 
NARZĘDZIOWIEC  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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