Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o. w Krzyżu Wlkp.

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
monter - konserwator sieci wod - kan + kierowca samochodu osobowo – towarowego
i ciężarowego + kierowca samochodu WUKO + kierowca ciągnika z przyczepą
Wymiar zatrudnienia – 1 etat
Umowa na okres próbny trwający 3 miesiące. Po tym okresie w przypadku uzyskania
pozytywnej oceny – zostanie zawarta umowa na czas określony 12 miesięcy. Docelowo
planowane jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.
1. Wymagania wobec kandydata .
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. posiada co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku do aplikowanego,
5. posiada cechy osobowości: dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość,
rzetelność, zaangażowanie w realizację zadań, chęć podnoszenia kwalifikacji,
6. posiada prawo jazdy kat. B, C, mile widziane E lub T,
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.
Mile widziane posiadanie kursu operatora koparko – spycharki.
2. Zakres zadań na stanowisku:
1. montaż sieci wodno – kanalizacyjnych,
2. prace konserwacyjno – remontowe sieci wodno – kanalizacyjnych, przepompowni
ścieków,
3. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem
ciężarowym i ciągnikiem z przyczepą,
4. obsługa w zastępstwie ujęcia wody i oczyszczalni ścieków.
3. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej opatrzone następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji
na stanowisko zgodne z ogłoszeniem o naborze, na które składam niniejszą aplikację”,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kursy,
szkolenia),
5. oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku objętym
naborem,

6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych, stanowiącą załącznik do ogłoszenia, do pobrania z ogłoszeniem ze strony
www.zwkic.pl.
4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w ZWKiC Sp. z o.o. mogą
być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko
w formie pisemnej. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 58 a , 64761 Krzyż Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko monter - konserwator sieci wod - kan + kierowca
samochodu osobowo – towarowego i ciężarowego + kierowca samochodu WUKO +
kierowca ciągnika z przyczepą”
w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZWKiC Sp. z o. o.
(pokój nr 6).
Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do ZWKiC Sp. z o.o. po wyżej określonym
terminie oraz niespełniające wymagań niezbędnych, niekompletne w zakresie wymaganych
dokumentów, nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie listowej, liczy
się dzień otrzymania przesyłki pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, drogą e-mailową lub za
pośrednictwem poczty. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona po
przeprowadzonym naborze na stronie internetowej ZWKiC Sp. z o.o. oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Spółki.

Prezes Zarządu
Mirosław Różański

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Ciepłownictwa Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@zwkic.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych
z rekrutacją, zgodnie z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) przez okres jej
realizacji oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi
i archiwalnymi,
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy
przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu
danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,
5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Pani/Pana zgody,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa,
7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od rekrutacji,
8. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Oświadczam, że zapoznał/am/em się z powyższymi informacjami.

………………………………………….………..…………………
Data, czytelny podpis

