Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców
KRS Nr 0000010351

Kapitał zakładowy 64 028 500 PLN

Nr BDO 000024196

Spółka poszukuje kandydata na stanowisko:

ładowacza odpadów
Miejsce pracy:
Grudziądz
LABORATORIUM
CENTRALNE

System pracy:
praca I zmianowa
CZŁONEK

Wymagania:
 chęć do pracy
 sprawność fizyczna
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 nadsyłanie CV
na adres: kadry@mwio.pl z dopiskiem „ładowacz odpadów”
lub na adres Spółki, tel. kontaktowy 56 45 04 916.
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.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 4504901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491, Regon 870485618
e-mail: mwio@mwio.plhttp://www.mwio.pl

 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 trwania niniejszej rekrutacji
oraz przez okres 6 miesięcy dla przyszłych rekrutacji za zgodą kandydata.
Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie
danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp.
z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz na
potrzeby niniejszej rekrutacji / i przyszłych rekrutacji.
(właściwe wpisać)
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