Firma Gotec Polska Sp. z o.o., oddział w Jastrzębiu k. Brodnicy, działająca w branży motoryzacyjnej, specjalizująca się w
obróbce mechanicznej, produkcji komponentów w technologii wtrysku, uszlachetnianiu powierzchni, odtłuszczaniu
metalowych części i przygotowywaniu ich do procesu wulkanizacji - poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Kierownik Techniczny Projektu - Produkcja Tworzyw Sztucznych (n/p/m)
Siedziba: Jastrzębie
Zadania:







Planowanie przeglądów, modernizacji oraz napraw form wtryskowych,
Wsparcie techniczne podczas procesu wzorcowania,
Dokumentacja wzorcowania formy – dane procesu, raporty pomiarowe,
Definiowanie i monitorowanie środków optymalizacji narzędzi i procesu,
Koordynowanie działań z opracowywaniem narzędzi i zarządzaniem projektami,
Współpraca w zakresie projektowania narzędzi i tworzenia FMEA.

Od Kandydatów oczekujemy:









Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie formowania wtryskowego, jeśli to możliwe na porównywalnym
stanowisku,
Doświadczenie w przetwarzaniu standardowych, technicznych i wysokowydajnych tworzyw termoplastycznych,
Wykształcenie wyższe techniczne związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych lub inne wyższe techniczne z
doświadczeniem zawodowym w dziedzinie formowania wtryskowego będzie dodatkowym atutem,
Angielski lub niemiecki w mowie i piśmie umożliwiający swobodną komunikację,
Umiejętność pracy w zespole,
Gotowość do zagranicznych podróży służbowych,
Wysoki poziom inicjatywy i elastyczność,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:







Pracę w międzynarodowej, rozwijającej się organizacji,
Wdrożenie w formie szkoleń w Niemczech,
Rozwój zawodowy, możliwość zdobycia doświadczenia w branży automotive,
Pakiet relokacyjny,
Szkolenia branżowe,
Świadczenia socjalne.

Informacje dodatkowe:
Jeśli masz więcej pytań proszę zadzwoń do nas 56 682 07 01.
Aplikacje zawierające CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać:
adres mailowy: praca.jastrzebie@gotec-group.com.

GOTEC Gorschlüter GmbH
Dieselstraße 70 • 42489 Wülfrath • Germany
hr@gotec-group.com • gotec-group.com

Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:
1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia
rekrutacji) w celu zatrudnienia.
2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
a. art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do
korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem,
w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
c. wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania,
umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.
3. Podanie przez Panią/Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu
w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a CV zostanie zniszczone.
4. W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w
CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6. Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia
przesłania CV. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których
szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.
9. Za Pani/Pana zgodą od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez
Administratora.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji
międzynarodowych.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gotec Polska Sp. z o.o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa
Śląska na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.
Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych
rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gotec Polska Sp. z o.o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa
Śląska na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: praca.jastrzebie@gotec-group.com.

