ZAKŁAD KOMUNALNY W HALINOWIE sp. z o.o.
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OFERTA PRACY
W Zakładzie

Komunalnym w Halinowie sp. z o.o.
w Dziale Technicznym i Utrzymania Ruchu
na stanowisku: Konserwator maszyn i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
1. Wymagania
1) wymagania konieczne:
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe branżowe lub pokrewne umożliwiające wykonywanie pracy na
danym stanowisku lub średnie.
b) wymagany staż pracy:
- przy wykształceniu zasadniczym zawodowym - 2 lata,
- przy wykształceniu średnim - 1 rok.
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) prawo jazdy kat. B.
2) wymagania pożądane:
a) prawo jazdy kat. C.,
b) świadectwo kwalifikacji zawodowej,
c) uprawnienia do pracy na koparce,
d) wykształcenie średnie: technik hydraulik lub pokrewne,
e) znajomość obsługi komputera pakiet Office: Word, Excel.
2. Zakres obowiązków:
a) obsługa Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, Przepompowni i innych obiektów zarządzanych przez
Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o,
b) obsługa, konserwacja i naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Halinów;
c) obsługa odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa międzynarodowego (UE), krajowego, lokalnego i wewnętrznego,
d) wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii oraz ich zapobieganiem,
e) obsługa i konserwacja powierzonego sprzętu,
f) meldowanie przełożonemu o wystąpieniu awarii i wszelkiego rodzaju zajść.
Oferujemy:
a)
Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na cały etat ma czas nieokreślony,
b)
Bardzo dobrą atmosferę w pracy,
c)
Możliwość osobistego rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o dostarczenie CV osobiście do Zakładu
Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05 – 074 Halinów lub drogą elektroniczną na email: biuro@zakladkomunalny.pl do dnia 28 czerwca 2019 roku
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1;
„dalej jako RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o. z siedzibą w Halinowie, ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2. Podanie innych danych jest dobrowolne i
następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli
wyrażą Państwo na to zgodę2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności :
• ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
b) 2art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu
prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym w szczególności
z art. 221 § 1 oraz § 4-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. .
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez
Administratora .
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