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Hortex Sp. z o. o O/Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego
w Skrzyńsku poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK
Miejsce pracy: Skrzyńsko k/Przysuchy
Oczekujemy:












wykształcenia min. średniego technicznego (elektryczne, elektroniczne),
podstawowej znajomości obsługi komputera
świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku eksploatacji do 1 kV (opcjonalnie),
wiedzy z zakresu elektrycznego i mechanicznego funkcjonowania maszyn,
znajomości obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych (silniki,
napędy elektryczne, układy sterowania, oświetlenie, transformatory,
rozdzielnie SN i NN)
zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej,
chęci do własnego rozwoju zawodowego oraz zaangażowanie w pracy,
umiejętności współpracy, szybkiego i sprawnego działania,
komunikatywności, zdyscyplinowania, odpowiedzialności oraz dokładności
mile widziane doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu,

Zadania:
 zapewnienie
ciągłości
utrzymania
ruchu
maszyn
i
urządzeń
elektroenergetycznych,
 dokonywanie przeglądów, prac konserwacyjnych i remontowych
 diagnostyka i usuwanie awarii układów elektrycznych, pneumatycznych oraz
sterowania ,
 diagnostyka i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych,
W zamian oferujemy:
 stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki wynagrodzenia w dużej firmie o
ugruntowanej pozycji na rynku,
 perspektywy rozwoju i realizacji ambicji zawodowych,
 ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i doszkalające kompetencje stanowiskowe,
 dodatkowe grupowe ubezpieczenia na życie,
 opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę,
 świadczenia z ZFŚS,
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Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających list motywacyjny
oraz CV na adres:
HORTEX SP. z o.o.
O/ZPOW w Skrzyńsku
ul. Przemysłowa 27, 26-400 Przysucha
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Tel. 48-675-75-22
Klauzula informacyjna– REKRUTACJA

1.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Hortex Sp. z o.o
siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa, Oddział Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, 26-400
Przysucha.

2.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Hortex Sp. z o.o siedzibą przy ul.
Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa, Oddział Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, 26-400 Przysucha nadzoruje
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez iod@hortex.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu
o następujące podstawy prawne:
a. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (obowiązek prawny), art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
b. Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby
przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której
dane dotyczą)
c.

4.

Udostępnienie danych w celach prowadzenie własnych procesów
rekrutacji do wskazanej Spółki z Grupy Hortex na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda
osoby, której dane dotyczą)

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące
usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi
niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do
odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na
udostępnienie danych odbiorcą będzie określona Spółka z Grupy Hortex.
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5.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
a)

do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu
stanowisko,

b)

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby
przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu
wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,

c)

w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy
przysługują następujące prawa:
a)

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych,

b)

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych
rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych
do wskazanej Spółki z Grupy Hortex w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod
adresem e-mail przysucha.hortex@pl.

c)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach
szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być
wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Aplikacje
bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane
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