Szukasz stabilnego zatrudnienia?
Dołącz do naszego zespołu na stanowisko

MECHANIK
MASZYN I URZĄDZEŃ

Zastanawiasz się, co możemy Tobie zaoferować?

Stabilne zatrudnienie
na umowę o pracę

Bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia
do indywidualnego ustalenia

Przyjazny system adaptacji i szkoleń
oraz możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji

Bezkonkurencyjna atmosfera
w pracy

#Karty przedpłacone z okazji świąt #Prezenty okolicznościowe

A co z beneﬁtami?

O nich również nie zapomnieliśmy.

#Preferencyjne pożyczki pracownicze #Owoce w pracy
#Spotkania integracyjne zespołu #Ubezpieczenie grupowe
#Nauka języka obcego #Losowania nagród okazjonalnych

Cechuje Cię zaangażowanie i motywacja do pracy

Szukamy Ciebie, jeśli:

Wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
#Złóż aplikację i dowiedz się więcej podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej!
Nie zwlekaj, czekamy na Ciebie!

Aplikacje prosimy składać:
Drogą mailową: praca@polipak.com.pl
Pocztą na adres: ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wielkopolska
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.

Klauzula RODO

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma „POLIPAK" Sp. z o.o. , w imieniu której działa powołany Zarząd z
siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej 16, tel. stacjonarny: (061) 285-80-54, adres e-mail: rodo@polipak.com.pl.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych tożsamych rekrutacji (maksymalnie przez okres 1
roku), podstawą przetwarzania jest dobrowolnie i świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) a także
udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Na chwilę obecną nie współpracują z nami podmioty świadczące
dla nas usługi rekrutacji pracowników.
Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres 1 roku lub do momentu wycofania przez Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, przy
czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na wcześniej przetwarzanie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
(RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niestety konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie proﬁlowania.

Kontakt w kwestii przetwarzania danych osobowych:
Adres e-mail: rodo@polipak.com.pl
Adres pocztowy: ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wielkopolska

