ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11
Centrala (12) 276-12-89; Sekr. tel. (12) 276-12-91, fax (12) 276-21-65
www.zwik.skawina.pl e-mail: biuro@zwik.skawina.pl
Kapitał zakładowy : 82 578 000,00 zł

KRS nr : 0000296154

NIP: 9442175422

Skawina, 18.02.2019r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO-KIEROWCA
GŁÓWNE OBOWIĄZKI :








kierowanie samochodami, kierowanie ciągnikami
obsługa koparko-ładowarki związana z wykonywaniem robót ziemnych,
wykonywanie prac pomocniczych przy eksploatacji i obsłudze urządzeń
wodnokanalizacyjnych,
pomoc przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
naprawa pojazdów i sprzętu
praca zmianowa (w tym w porze nocnej)
WYMAGANIA:






Wykształcenie minimum zawodowe
Prawo jazdy kat. B, C+T
Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki dodatkowo mile widziane
Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
OFERUJEMY:





Stabilne warunki zatrudnienia
Zatrudnienie na umowę o pracę
Możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście w siedzibie Spółki:
ul. Radziszowska 11 w Skawinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Kadry p.102 lub przesłanie mailem na adres: anetas@ zwik.skawina.pl
w tytule maila proszę wpisać Nr ref.: oferta operator sprzętu ciężkiego
NA APLIKACJE CZEKAMY DO 15.03.2019r.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO-KIEROWCA,
prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radziszowska 11, 32-050
Skawina, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2017
r.”

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy
Nr rejestru: 0000296154

Regon : 120600856

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Skawinie
Nr konta 96 8591 0007 0020 0560 0303 0001

Jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o
zawarcie dodatkowej klauzuli o treści:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWIK Sp. z o.o. w Skawinie moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz pozostaje bez wpływu na wynik postępowania
rekrutacyjnego. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępnione innym podmiotom.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie
postępowania rekrutacyjnego. Cofnięcie zgody skutkuje wyłączeniem Pani/Pana kandydatury w kolejnych
etapach rekrutacji.

