
 
 
Dynamicznie rozwijająca się firma z branży automotive  poszukuje osoby chętnej do pracy 

na stanowisku: 
Technik form wtryskowych- Ślusarz 

 

OBOWIĄZKI:  

• Naprawa, konserwacja i regeneracja form wtryskowych, 

• Czyszczenie form po i w trakcie produkcji, 

• Usprawnienia oraz niezbędne modyfikacje form wtryskowych, 

• Montaż, demontaż pasowania elementów form wtryskowych 

• Uczestnictwo w próbach form wtryskowych 

• Inne prace związane z bieżącą obsługą ślusarni 

• Naprawa form u klienta na terenie kraju i za granicą 

 

WYMAGANIA: 

• Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane jako ślusarz, 

• Znajomość budowy i działania form wtryskowych, 

• Precyzja i systematyczność, zdolności manualne, 

• Umiejętność pracy w zespole, 

Mile widziane 

• Doświadczenie zawodowe  

• Uprawnienia spawalnicze bądź umiejętność spawania TIG, Laser 

• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację 

• Znajomość rysunku technicznego i umiejętność pracy na jego podstawie 

OFERUJEMY: 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia 

• Pracę w zespole o bardzo wysokiej kulturze pracy, nastawionym na realizację celu, współpracę i 

wzajemne wsparcie 

• Dostęp do najnowszych technologii, oprogramowania i sprzętu 



• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Udział w specjalistycznych szkoleniach 

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki zdrowotnej dla pracownika i jego rodziny. 

• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 

 

O FIRMIE: 
 
Koncern FSM posiada bogate zaplecze technologiczne i techniczne w zakładach zlokalizowanych w 

Chinach, Kanadzie, Meksyk, Francji, Niemcy i Polsce, gdzie produkowane są wyspecjalizowane 

produkty - formy wtryskowe do gumy oraz tworzyw sztucznych, maszyny specjalnego przeznaczenia 

oraz całe linie produkcyjne dla globalnych odbiorców z branży automotive. 

W polskim Oddziale, założonym w 2014 roku w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania europejskich 

klientów, z powodzeniem realizujemy obsługę sprzedażową oraz serwisową produktów koncernu na 

całym Starym Kontynencie. Naszym najważniejszym aktywem są ludzie - zespół tworzą młodzi i 

ambitni pracownicy, który doskonale łączą efektywność pracy, fachowość, interdyscyplinarność z 

modelem pracy zespołowej. 

Obecnie, w związku z planowanym rozszerzeniem działalności polskiego Oddziału o produkcję 

maszyn oraz linii produkcyjnych, poszukujemy pracowników chcących rozwijać się zawodowo, 

zdobywać międzynarodowe doświadczenie oraz wraz z nami budować przyszłość naszej firmy. 

 
Dołącz do Nas już dziś! 
 
Strona internetowa: fsmautomation.com  
 

Zgłoszenia prosimy kierować do: office@fsmautomation.com 

 
  



 
 

A dynamically developing company from the automotive sector is looking for an employee who is 

interested in working in the position of: 
Mold technician 
 

DUTIES: 

• Repair, maintenance and regeneration of injection molds 

• Cleaning molds after and during production 

• Improvements and necessary modifications of injection molds 

• Assembly, disassembly of fitting elements of injection molds 

• Participation in injection mold tests 

• Other work related to the current service of the locksmith's production 

• Repair of molds at the customer's premises in Poland and abroad 

 

REQUIREMENTS: 

• education min. professional, welcome as a locksmith 

• Knowledge of the construction and operation of injection molds 

• Precision and regularity, manual skills 

• Ability to work in a team 

 

WELCOME SKILLS: 

• Proffesional experience 

• Welding qualifications or TIG and Laser welding skills 

• Knowledge of the English language at a level that allows communication 

• Knowledge of technical drawing and the ability to work on its basis 

 

 

 

 

 



WE OFFER: 

• Attractive employment conditions 

• Work in a team with a very high work culture, focused on achieving the goal, cooperation 

and mutual support 

• Access to the latest technology, software and hardware 

• Opportunity for professional development 
 

• Participation in specialized training 

• Work in a dynamically developing company 

• Possibility to join to private health care for the employee and his family. 

• Possibility to join group insurance. 

 

 

 

ABOUT FSM 

 

FSM Automation has extensive technological know how and facilities at plants located in China, 

Canada, Mexico, France, Germany and Poland, where specialized products are manufactured – such 

as rubber and plastic injection molds, special-purpose machines and entire production lines for 

global automotive industry. 

In the Polish subsidiary, established in 2014 in response to the needs and expectations of European 

customers, we successfully provide sales and service support for the corporation's products 

throughout Europe. Our most important asset are our employees - the team is made up of young and 

ambitious colleagues who perfectly combine work efficiency, professionalism and teamwork model. 

Currently, in connection with the planned expansion of the Polish subsidiary to include the 

production of machinery and production lines, we are looking for employees who want to develop 

professionally, gain international experience and build the future of our company with us. 

Join us today! 

Website: fsmautomation.com  

 

Please send your CV to: office@fsmautomation.com 
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