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Piła, dnia 12 stycznia 2022 r. 
 
 

PROFIL 
WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC 

Spółka z o.o. z siedzibą w Pile 
wiodący polski producent systemów kanalizacyjnych i rynien z PVC 

poszukuje kandydata na stanowisko: 
 

BRYGADZISTA, NASTAWIACZ WYTŁACZAREK 
 

Obowiązki 
 Zarządzanie, nadzór i odpowiedzialność za podległą brygadę 
 Szkolenia wewnętrzne pracowników niższego szczebla 
 Przygotowanie wytłaczarek do pracy 
 Zmiana, ustawianie i konserwacja narzędzi wytłaczarskich 
 Podłączenie i ustawianie urządzeń peryferyjnych 
 Prawidłowe ustawianie oraz dobór optymalnych parametrów  
 Usuwanie awarii i podejmowanie działań zapobiegawczych  
 Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów i wskaźników  
 Optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów produkcji  
 Proponowanie i efektywne wdrażanie innowacji i usprawnień 

 Monitorowanie parametrów produkcji oraz ich raportowanie 

 Ścisła współpraca z kierownikiem produkcji, kontrolą jakości i technologiem 

 Dbanie o stanowisko pracy 

 Wymagania 
 Doświadczenie w pracy na produkcji na stanowisku ustawiacza wytłaczarek 
 Doświadczenie w pracy związanych z eksploatacją oprzyrządowanie do wytłaczarek 

(przezbrojenia, umiejętność ich obsługi  i  montażu) 
 Znajomość budowy narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 
 Znajomość przetwórstwa materiałów takich  jak PVC-U oraz PP będzie dodatkowym 

atutem 
 Umiejętność optymalizacji  
 Konsekwencja w osiąganiu założonych celów 
 Dyspozycyjność (3-zmianiowy system zatrudnienia) 
 Posiadanie kwalifikacyjne do obsługi suwnic i wózków widłowych  
 Radzenie sobie ze stresem i presją czasu 
 Umiejętności interpersonalne umożliwiające zarządzanie personelem  
 Odpowiedzialność, zaangażowanie oraz dokładność wykonywania zadań 
 Znajomość obsługi komputera (MS Office, systemy klasy: ERP) 

 



 
Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o. 

ul. Lutycka 45, 64-920 Piła 
 tel. 67 215 91 00       fax: +48 67 215 91 20 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000106513; NIP 764-21-00-379; REGON 570358272;  

Kapitał zakładowy 11 605 000,00 zł 
www.profil.pila.pl 

 

2

  Oferujemy  
 Umowę o pracę 
 Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od posiadanych umiejętności oraz osiąganych 

wyników pracy 
 Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie z branż przetwórstwa tworzyw 

sztucznych  
 Rozwój kwalifikacji, możliwość awansu zawodowego i finansowego  
 Miłą koleżeńską atmosferę w pracy  

 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o. z 
siedzibą w Pile, ul .Lutycka 45, 64-920  Piła. Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata, po zakończonym procesu rekrutacyjnym 
dokumenty będą niszczone.  Ma Pani/Pan 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. 
 
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez : 
PROFIL  Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Lutycka 45, 64-920 Piła w celach 
niezbędnych dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)” 
 
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. 
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