
Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi, 
produkcja  komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą 
przedsiębiorstwo  zbudowane  z nowoczesnych urządzeń oraz  
technologii. 
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów  
profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi 
osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych. 
Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która  
zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich 
zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera  
i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży. 

 

 
 

TECHNOLOG  
W ZAKŁADZIE STOPÓW MIĘKKICH 

 
nr referencyjny: Technolog_ZM 
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CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU TECHNOLOGA: 

 

• Opracowywanie i wdrażanie technologii wytwarzania wyrobów wyciskanych włącznie 
z branżą automotive 

• Opracowywanie dokumentacji produkcyjnej i nadzór nad procesem wyciskania 

• Aktualizacja bazy technologicznej, zwiększanie produktywności i efektywności procesu 

• Analiza przyczyn powstawania niezgodności w procesie produkcyjnym i propozycja 
działań korygujących 

• Udział w tworzeniu analiz i raportów dotyczących produkcji 

• Udział w procesach reklamacyjnych 
 

 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 
 

• Wykształcenie wyższe techniczne – absolwenci lub studenci ostatniego roku  
kierunków na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH 

• Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego  

• Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym 

• Umiejętność szybkiego przyswajania nowych informacji / otwartość na naukę  

• Umiejętność analitycznego myślenia 

• Czynne prawo jazdy kat. B  

• Doświadczenie nie jest wymagane – gwarantujemy wsparcie doświadczonych 
technologów oraz zaawansowany proces wdrożenia z wyznaczonym Opiekunem 

 
Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z Działem HR: 
 
pzarebska@grupakety.com             aledwon@grupakety.com  
33 844 6744                                         33 844 6268 
 
 
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji 
prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: 
 
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z 
przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. 
do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody” 
 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.  
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
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