Szczyrkowski Ośrodek Narciarski to miejsce
gdzie pomagamy realizować pasje naszych Klientów

Pracownik techniczno – gospodarczy
Wymagania:
• Minimum roczne doświadczenie na analogicznym stanowisku
• Wykształcenie zawodowe techniczne w kierunku elektrycznych, elektronicznym
• Uprawnienia SEP do 1 KV
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
• Samodzielność w działaniu
• Prawo jazdy kategorii B
Opis stanowiska
• Bieżące prace konserwatorskie sieci niskiego napięcia (0,4 KV)
•
•

Drobne prace remontowo – budowlane ( malowanie)
Pomoc przy serwisowaniu urządzeń technicznych i pojazdów

Oferujemy:
• umowę o pracę
• możliwość realizacji swoich pasji
• pracę w doskonałej atmosferze
• niepowtarzalne i atrakcyjne benefity pozapłacowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie rekrutacja@tmr.sk
W temacie wiadomości prosimy wpisać Pracownik techniczno - gospodarczy
Jeżeli Twoja kandydatura odpowiadać będzie stawianym wymaganiom zostaniesz zaproszony na rozmowę
kwalifikacyjną. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o zamieszczenie poniżej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i
przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 922). Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla
przeprowadzenia procesu rekrutacji w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim z siedzibą w Szczyrku, ul. Narciarska 10.
Jednocześnie jestem świadomy/a, że w/w pracodawca moze przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące
kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem
rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą
informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie.
Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie
wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych

