
BART Sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko
ELEKTRYK / AUTOMATYK

 w Służbach Utrzymania Ruchu 
BART/REK/2/2020/SUR

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
 Naprawy i remonty instalacji elektrycznych i urządzeń
 Ocenę sprawności instalacji
 Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej
 Prowadzenie rejestru awarii i usterek

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania :
 wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe
 uprawnienia SEP do 1kV
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym  
 umiejętność pracy w zespole
 odporność na stres
 dyspozycyjność

Oferujemy :
 umowę o pracę 
 atrakcyjne wynagrodzenie
 możliwość rozwoju
 szkolenia
 szeroki pakiet świadczeń socjalnych 

CV należy wysłać na adres :  praca@bart-packaging.pl  lub  BART Sp. z o.o.  Sulnowo 53g;
86-100 Świecie

W  treści  CV  prosimy  o  zamieszczenie  klauzuli  wyrażającej  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych:

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bart Sp. z o.o. z siedzibą w

Sulnowie  do  celów  rekrutacyjnych  oraz  ewentualnego  zatrudnienia,  oraz  zostałam/em  poinformowana/y  o

wymaganych okolicznościach przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z treścią ogłoszenia rekrutacyjnego

BART/REK/2/2020/SUR.”

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BART Sp.zo.o., siedzibą w miejscowości Sulnowo 53 G, 86-100 Świecie jako pracodawca. 
Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.)  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwa-rzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie  wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest  niezbędne,  aby uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.

Informujemy, że w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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