MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

ELEKTROMONTER SAMOCHODOWY
Nr referencyjny ES2/18
Miejsce pracy: Zakład Unieszkodliwienia Odpadów, ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa

Zakres obowiązków:
zapewnienie sprawności i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz nadzór nad prawidłową
eksploatacją jednostek taborowo-sprzętowych Zakładu,
naprawa pojazdów, maszyn budowlanych i maszyn specjalnych, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami, szkoleniami, certyfikatami,
zgłaszanie i konsultacja remontów i napraw jednostek taborowo-sprzętowych, części
wyeksploatowanych (uszkodzonych) oraz w sprawach związanych z zakupem nowych części
i prawidłowym ich montażem.
Wymagania:
wykształcenie zawodowe,
minimum 2 lata pracy w zawodzie elektryk napraw pojazdów samochodowych,
dobre umiejętności organizacyjne i pracy pod presją czasu,
dokładność i pracowitość,
odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.
Oferujemy:
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
umowę o pracę,
paczki choinkowe dla dzieci,
dofinansowanie wypoczynku,
inne świadczenia socjalne.
Kandydaci proszeni są o składanie CV drogą elektroniczną, wraz z podaniem numeru referencyjnego
ogłoszenia na adres: rekrutacja@mpo.com.pl
Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani
wyraził/a wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie
dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom. W razie pytań należy
skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mpo.com.pl.

