ERBUD INDUSTRY CENTRUM
Dynamicznie rozwijająca się firma, świadcząca usługi serwisowo - remontowe dla energetyki
i przemysłu, należąca do Grupy Erbud,
Poszukuje rzetelnych osób na stanowisko:

Monter Urządzeń i Instalacji Energetycznych
(utrzymanie ruchu, serwis)
Miejsce pracy: Łódź
Opis stanowiska:
•
•

Prace związane z demontażami, regeneracją i montażami urządzeń energetycznych
(remonty, serwis, utrzymanie ruchu na obiektach energetycznych)
Możliwa praca na rusztowaniach

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie
Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy
Możliwość rozwoju zawodowego
Pakiet opieki socjalnej (prywatna opieka medyczna, karty pre-paid)

Wymagania:
•
•
•
•
•

Wykształcenie zawodowe lub techniczne o kierunku mechanika lub pokrewne
3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży energetycznej i/lub przemyśle
Odpowiedzialność
Dyspozycyjność
Umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
• Uprawnienia na obsługę wózków widłowych spalinowych i/lub akumulatorowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@erbud.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Erbud
Industry Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Puszkina 78 (92-516), adres e-mail: lodz.industry@erbud.pl, telefon +48 42
677 23 00 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także
inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku
wyrażenia przez Panią / Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyraził Pan / wyraziła Pani na to zgodę,
Pańskie dane mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Erbud, jako odbiorcom danych, w celach rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów
wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda.
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w
celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu
okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do
innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana
danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących
Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 42 677 23 00/ adresem e-mail lodz.industry@erbud.pl
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych
zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji tego
procesu rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych
zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji przyszłych
procesów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w powyższym formularzu aplikacyjnym i innych
zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu realizacji procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy Erbud, w tym na ich udostępnienie tym spółkom.

