PGNIG Technologie S.A. w Krośnie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ŚLUSARZ-SPAWACZ
miejsce pracy Krosno
Opis stanowiska:
▪
▪
▪
▪

Wykonywanie prac ślusarskich, przygotowywanie detali do spawania,
Przygotowanie stanowiska spawalniczego oraz materiałów spawalniczych i sprzętu,
Spawanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej,
Przygotowanie spoin do badań,

Wymagania:
▪ Wykształcenie zawodowe o profilu technicznym w zawodzie spawacz, ślusarz lub pokrewne,
▪ Doświadczenie w pracach ślusarsko-spawalniczych przy konstrukcjach stalowych, mile widziany 2-letni
staż pracy w zawodzie,
▪ Umiejętność spawania oraz posiadanie uprawnień spawalniczych w metodzie 135, 141,
▪ Umiejętność czytania rysunku technicznego, oraz posługiwania się podstawowymi narzędziami
pomiarowymi,
▪ Samodzielność i wysoka precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:
▪ Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
▪ Interesującą i pełną wyzwań pracę;
▪ Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych oraz własnoręcznym podpisem (skan cv w formacie pdf) w terminie do 09-09-2019 r.
na adres: rekrutacja@technologie.pgnig.pl
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przez
Spółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem
rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś
wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres
6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń
o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów
informatycznych.
Nie
przekazujemy
Twoich
danych
osobowych
poza
Europejski
Obszar
Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl

