
Metrix Metal Sp. z o.o. 
jeden z liderów międzynarodowego rynku przedsiębiorstw produkcyjnych, 
zajmujących się kompleksową obróbką blach, laureat wielu prestiżowych 

nagród (Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu) zatrudni : 
 

Programistę maszyn CNC 
 

Wymagania: 
-wykształcenie wyższe - techniczne lub średnie 

-biegła umiejętność czytania rysunku technicznego 
-chęć szybkiego przyswajania wiedzy 

-dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu obróbki plastycznej i znajomość 
oprogramowania TruTops oraz Solid Edge (CAD) 

 
Nie masz doświadczenia, aplikuj - przyuczymy Cię do zawodu 

 
Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za wspomaganie pracy działu w 

zakresie: 
-generowanie programów NC na laser 

-dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej 
-optymalizacji procesów produkcyjnych 
-rozwiązywanie problemów na produkcji 

 
Oferujemy: 

-możliwość rozwoju i awansu 
-szkolenia 

-ciekawą i odpowiedzialną pracę 
-umowę o pracę 

-stabilną pracę w firmie z ugruntowana pozycją na rynku 
-pracę w nowoczesnym otoczeniu 

-premie miesięczne 
-premie kwartalne 

-premie roczną 
-bony świąteczne 

-dofinansowanie dojazdów 
 

CV proszę wysyłać na : 
rekrutacja@metrixmetal.pl 

 
Administratorem PaniPana danych osobowych jest "Metrix Metal" Sp. z o.o. w Tczewie (83-100) przy ul. Kpt.M. Stankiewicza 3. 
Dane zbierane są dla w celu prowadzenia rekrutacji. Ma PaniPan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do uwzględnienia kandydata w 
procesie rekrutacji. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Spółki lub na stronie metrixmetal.pl 

 
PROSZĘ O UMIESZCZENIE KLAUZULI POD CV: 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
"Metrix Metal" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (83-100) przy ul. Kpt. M. Stankiewicza 3, moich 
danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Programista maszyn CNC. Powyższa zgoda 

została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora 
danych lub mailowo na adres: IOD@metrixmetal.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie 

mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1 lub pkt 4.Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Administratora w zakresie wskazanym w pkt 1 powyżej w dalszych procesach rekrutacyjnych. 

4. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w zakresie wskazanym w pkt 1 
powyżej w dalszych procesach rekrutacyjnych. 

 


