
WEST sp. z o.o. 

Firma West Sp. z o.o. posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim z zakresu 

produkcji masterbatchy. Spółka została założona w 1991 roku i od samego początku 

swojej działalności jest całkowicie prywatną rodzinną firmą.  

 

Nasze główne kierunki działań to: 

▪ Produkcja koncentratów barwiących do tworzyw sztucznych 

▪ Produkcja artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych 

▪ Dystrybucja koncentratów barwiących i dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Technologa Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

- Technologa Kolorysty. 

Technolog Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Opis stanowiska: 

▪ Bieżąca kontrola jakości procesów produkcyjnych 

▪ Opracowywanie nowych receptur zgodnie z wymaganiami Klienta 

▪ Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów technologicznych w zakresie produkcji 

▪ Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji technologicznej 

▪ Rozwiązywanie problemów jakościowych pojawiających się w trakcie procesów produkcyjnych 

 

Wymagania stawiane przed Kandydatem: 

▪ Wykształcenie wyższe techniczne: przetwórstwo tworzyw sztucznych lub pokrewne 

▪ Znajomość procesów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych 

▪ Umiejętność czytania dokumentacji technicznej 

▪ Znajomość technologii, budowy i obsługi maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

▪ Umiejętność analitycznego myślenia 

▪ Motywacja i zaangażowanie w pracę 

▪ Gotowość na pracę w systemie dwuzmianowym (okresowo) 



Oferujemy: 

▪ Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

▪ Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

▪ Dofinansowanie do karty sportowej 

▪ Wynagrodzenie w przedziale 4 - 4,5 tys. brutto 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@west.waw.pl 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez West Sp. z o.o. z siedzibą w Gortatowie 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest West Sp. z o.o.  z siedzibą w Gortatowie przy ul. Fabrycznej 4. Dane 

zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 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. 


