
Międzynarodowa korporacja BITRON POLAND SP. Z O.O. 

 w związku z rozwojem działalności poszukuje kandydatów  

na Wydział GUM na stanowisko: 

Operator wtryskarek - Operator telekamer 
miejsce pracy: Sosnowiec Electromechanical Products Unit ul. Jedności 46 

Będziesz odpowiedzialny za: 

 samodzielne wykonywanie operacji produkcyjnych na wtryskarkach

 sprawdzanie zgodności wyrobu i zgłaszanie niezgodności odpowiednim osobom

 poprawne wypełnienie dokumentacji związanej z procesem produkcyjnym zgodnie z

przyjętymi zasadami systemu jakości

 obsługa maszyn kontrolnych – telekamery

 systematyczne uzupełnianie raportów produkcyjnych

 dbanie o wysoką jakość sprawdzanych detali

 pakowanie sprawdzonych już detali

Od kandydatów oczekujemy: 

 samodzielności, systematyczności i dokładności

 zdolności spostrzegawczych i manualnych

 umiejętności pracy w zespole

 minimum rok doświadczenia na stanowisku produkcyjnym

 umiejętności wykonywania analiz; czytania norm i instrukcji

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie (oparte o umowę o pracę bezpośrednio z firmą)

 pracę w systemie trzyzmianowym

 możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń

 bardzo dobre warunki pracy i miłą atmosferę

 kartę Mulitsport

 możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej

 opiekę medyczną LuxMed

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem Operator 

wtryskarek – Operator telekamer 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 

mailto:rekrutacja-unit2@bitron.pl


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. 


