
Razem z Tobą
Zbudujemy lepszą przyszłość

W Saint-Gobain zrównoważony rozwój oznacza myślenie o przyszłych pokoleniach.
Decyzje, jakie podejmujemy już dziś tworzą przestrzeń na lepsze jutro.

Szukamy kandydatów na stanowisko:

Technolog Produktu / Inżynier Procesu 
– Technolog
W VETROTECH

Namysłów

Grupa SAINT-GOBAIN w Polsce to aż 19 marek i 24 zakłady, w których opracowujemy, produkujemy i dystrybuujemy materiały
i rozwiązania dla mieszkalnictwa, transportu, przemysłu, a także inwestycji infrastrukturalnych. Nasz zespół liczy obecnie 7500 osób. 

Dołącz do nas! Zyskasz więcej niż tylko pracę:

…oraz wiele więcej!

Czy wiesz że…
WYPŁYWAMY NA SZEROKIE WODY!
Nasze szkło wykorzystywane jest 
w promach Stena Line.

Jeśli posiadasz:

• wykształcenie w kierunku chemicznym i/lub doświadczenie – w 
tym zakresie.

• gotowość do uczenia się procesu i produktu w obcym języku 
(angielskim i/lub niemieckim; pierwsze pół roku – praca pod 
nadzorem naszych kolegów w Niemczech).

I doskonale poradzisz sobie z:

• projektami związanymi z uruchomieniem nowych procesów 
produkcyjnych.

• wykonywaniem badań laboratoryjnych w skali laboratoryjnej.
• próbami produkcyjnymi.
• analizą danych.
• pracą w zespole.
• sporządzaniem raportów na bazie prowadzonych 

eksperymentów i prób produkcyjnych.
• obsługą MS Excel i Power point.

Vetrotech jest częścią Grupy SAINT-GOBAIN i producentem oraz dostawcą ognioodpornych i ochronnych rozwiązań szklanych dla sektora budowlanego i morskiego. 
Oferujemy asortyment wysokiej klasy produktów ze szkła bezpiecznego dla wymagających zastosowań, w tym odpornego na ogień, uderzenia, wysokie ciśnienie czy huragany.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Szklanych Domów 1, 
adres e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com, numer telefonu: (022) 653 79 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124376, 

numer NIP: 5262297860, REGON: 014904535, o kapitale zakładowym w wysokości 210 549 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

preferencyjne 
pożyczki

dofinansowanie 
języki

dofinansowanie 
do wakacji

dofinansowanie do 
zajęć sportowych

fundusz 
oszczędnościowy

paczki 
świąteczne

kultura 
innowacyjności

dofinansowanie 
okulary

bezpieczeństwo dzielenie się 
wiedzą

integracja

Nie czekaj i zgłoś się!

Prześlij swoją aplikację na: anna.cyranka@saint-gobain.com
W razie pytań skontaktuj się z nami: tel. 572571948

mailto:odo.sgp@saint-gobain.com

