
  
 

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

na Wydział WTRYSKAREK  
na stanowisko: 

 
Ustawiacz maszyn wtryskowych 

miejsce pracy: Sosnowiec Electromechanical Products Unit ul. Watta 6 
 
  

Obowiązki: 
• ustawianie oraz nadzorowanie parametrów procesowych zgodnie z kartami technologicznymi 
• obsługa wtryskarek 
• demontaż, montaż oraz uruchomienie wtryskarki 
• obsługa i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu formowania wyrobów z tworzyw sztucznych 
• dostarczanie materiału do wtryskarki 
• przestrzeganie procedur jakościowych  
• bieżąca kontrola stanu technicznego form w celu optymalizacji procesu wtrysku 
• doskonalenie procesów 

 
Od kandydatów/-tek oczekujemy:  

• wykształcenie techniczne (min. zawodowe) 
• min. rok doświadczenia na stanowisku ustawiacz wtryskarek   
• uprawnień do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego SII potwierdzone egzaminem UDT 
• umiejętności samodzielnej zmiany form oraz uruchomienia produkcji zaraz po zmianie formy 
• znajomości technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych 
• znajomości maszyn do formowania wtryskowego jak Engel, Arburg, BMB, Negri Bossi 
• mile widziana znajomość robotów Wittmann, Star 
• znajomości działania i ustawiania suszarek (odwilżaczy) 
• systematyczności i dokładności 
• umiejętności pracy w zespole  
• gotowości do pracy zmianowej  

 
Oferujemy: 

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

 
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem 
Ustawiacz maszyn wtryskowych  drogą 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. 
 

 


