Firma Gotec Polska Sp. z o.o. (www.gotec-group.com) – spółka dynamicznie rozwijającej się globalnej grupy kapitałowej, specjalizująca
się w uszlachetnianiu powierzchni części metalowych i przygotowywaniu ich do procesu wulkanizacji oraz w produkcji części
samochodowych metalowych oraz z tworzyw sztucznych, w związku z planowanym wzmocnieniem struktur wewnętrznych poszukuje
osób na stanowisko:

Elektryk
Zadania:
•
•
•
•

Bieżące kontrolowanie i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej, urządzeń zabezpieczających
i sterujących,
Serwisowanie, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń (sprężarki), modyfikacje urządzeń wraz ze
zmianami w dokumentacji technicznej,
Programowanie maszyn produkcyjnych oraz robotów, dokonywanie remontów zapobiegawczych,
podłączanie i uruchamianie linii produkcyjnej,
Dokonywanie bieżących napraw instalacji elektrycznej i osprzętu zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

Wymagania:
•
•
•
•
•

Minimalne ZSZ w zawodzie elektryk,
Uprawnienia SEP min. do 1 kV,
Dyspozycyjność,
Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Pracę w firmie zorientowanej na pracowników, w której ceni się pracę zespołową oraz rozwój
pracowników,
Stabilną pracę w młodym i dynamicznym zespole,
Świadczenia socjalne,
Szkolenia i kursy dokształcające,
System opieki medycznej,
Darmowe dojazdy dla pracowników w systemie pracy 3 zmianowej,
Awanse wewnątrzzakładowe.

Jeśli masz więcej pytań proszę zadzwoń do nas 56 682 07 05.
Aplikacje zawierające CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać:
adres mailowy: praca.jastrzebie@gotec-group.com.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922). Informujemy, że Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Gotec Polska
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 7, Komorniki, 55-300 Środa Śląska. Mają Państwo prawo do wglądu w treść Państwa danych i
ich usuwania oraz poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
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.

