
 

 

 

GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego 

oraz użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy 

przede wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. technologii i kontroli jakości 
Miejsce pracy: Jasło 

 

Zakres obowiązków: 
 Przygotowanie i ciągła aktualizacja dokumentacji techniczno - technologicznej. 

 Określenie i przygotowanie w formie dokumentów parametrów procesu. 

 Kontrola parametrów procesu oraz jakości wyrobów. 

 Śledzenie w pismach fachowych i innych źródłach nowych trendów i rozwiązań techniczno-
technologicznych. 

 Opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań. 

 Projektowanie i wdrażanie nowych wyrobów i procesów technologicznych 

 Współpraca z Działem Zakupów pod kątem określania własności oraz oceny surowców i ich 
typowanie pod kątem przydatności do procesu. 

 Współpraca z Działem Sprzedaży pod kątem oceny oczekiwań rynku i ich weryfikacja  
z możliwościami technicznymi. 

 Współpraca z dostawcami maszyn i urządzeń /określanie wymagań pod kątem przetwórczym 
 i technologicznym/. 

 Kontakt i współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

 Zlecanie i ocena badań okresowych i interwencyjnych surowców i wyrobów. 

 Ocena powstających wad produktów ujawnianych w trakcie procesu produkcyjnego lub 
zgłaszanych w postępowaniu reklamacyjnym. Określanie przyczyn i sposobu ich usuwania. 

 Udzielanie informacji techniczno-technologicznej w sprawach produktów. 

 Opracowywanie i weryfikacja norm zużycia surowców i materiałów. 

 Udział w przygotowaniu procesu uzyskania dokumentów dopuszczeniowych dla wyrobów 
produkowanych w Zakładzie. 

Wymagane kwalifikacje: 
 Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności przetwórstwo tworzyw sztucznych lub 

technologia chemiczna 

 Prawo jazdy kat. B 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Znajomość obsługi Pakietu MS Office 

 Bardzo dobra organizacja pracy 



Mile widziane kwalifikacje: 
 Doświadczenie na podobnym stanowisku 

Oferujemy: 
 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie na adres e-mail: 
bkozak@gamrat.com.pl 
       
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w 
celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem 
dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. 
(Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w 
celu przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z 
pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na 
ocenę Pani/Pana kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 
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