ZREW Transformatory S.A.,
wiodący producent olejowych transformatorów mocy, będący częścią Szwajcarskiej
grupy R&S poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Malarz konstrukcji stalowych
Opis stanowiska:


malowanie przemysłowe elementów stalowych do transformatorów.

Wymagania:





wykształcenie min. zawodowe, preferowane mechaniczne,
umiejętność pracy w zespole,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
uprawnienia do obsługi wózków widłowych i suwnic będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:





pracę w rozwijającej się firmie,
stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
pakiet benefitów, m.in. opieka medyczna, pakiet sportowo-rekreacyjny, fundusz
socjalny.

W aplikacjach prosimy umieścić poniższą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez ZREW
Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi przy, ul. Rokicińska 144, REGON 146312120, NIP 527 26 83 903 w celach
związanych z procesami rekrutacji, oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę.
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone
dobrowolnie i są one prawdziwe”.
Klauzula Informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest ZREW Transformatory Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul.
Rokicińska 144, 92-412 Łódź, tel. 42 671 86 00, adres e-mail: daneosobowe@zrew-tr.pl . Podanie danych
osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko
Asystenta Zarządu w ZREW Transformatory Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 144, 92-412 Łódź.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu określonym powyżej. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub ograniczeniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż
przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

