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Spółka poszukuje kandydatów do pracy 

W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI  

W ZAKURZEWIE 

 

- praca dwuzmianowa 

- stanowisko: sortowacz odpadów 

- nie stawiamy żadnych wymagań wystarczą chęci do pracy 
 

 
Oferujemy: 
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę  
- pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku 
- możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego 
- stabilne warunki zatrudnienia 
- dostęp do pakietu świadczeń socjalnych 

 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownictwem Zakładu Gospodarki 

Odpadami w Zakurzewie – p. Maciejem Łazarskim  
pod nr tel. 56 46 81 300 wew. 12  

lub wystarczy przesyłać CV na adres e-mailowy : lazarski@mwio.pl   
 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi 
kandydatami. Nadsyłanych ofert nie zwracamy. 

 

 
Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Spółka Miejskie Wodociągi i 

Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępnianie 
innym podmiotom. 

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy. 

 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

 
ISO 9001:2008 

 

 
ISO 14001:2004 
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