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Białołęka 21.06.2022

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
„Monter – konserwator urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnych”
Zakres obowiązków:
a) utrzymanie hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci wod – kan,
w prawidłowym stanie technicznym, zapewniając ciągłość eksploatacyjną,
b) usuwaniu awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) kontrola stanu technicznego zasuw, hydrantów i innych urządzeń wod -kan,
d) wymiana wodomierzy,
e) wykonywanie prac podczas budowy nowych przyłączy, sieci i urządzeń,
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach działalności Spółki.
Umiejętności i uprawnienia:
a) wykształcenie min. średnie lub zawodowe,
b) prawo jazdy kat. B – wymagane,
c) mile widziane doświadczenie w branży sanitarnej ( instalacje, sieci wod - kan),
d) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i ukończone kursy,
d) kserokopia świadectw pracy,
e) kserokopia prawa jazdy.
Forma zatrudnienia:
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, praca na
terenie Gminy Pęcław.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28.06.2022 do godz. 13.00,
pocztą elektroniczną na adres: pkpeclaw@wp.pl lub osobiście w siedzibie spółki: Białołęka 12,
67-221 Białołęka (I p.) Dodatkowe informacje pod nr tel. 519 475 041.
Podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć wraz z dokumentami
aplikacyjnymi.

Prezes Zarządu
/-/ Anna Zielińska
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., Pęcław 28, 67-221 Białołęka.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iodags@iodags.pl lub pod adresem
administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, , Art. 6, pkt 1 lit a RODO – osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub większej liczbie
określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji oraz wytycznych
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, .
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na czas rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do
czasu wycofania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
8) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

............................
(podpis)

