INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania i etykietowania produktów zatrudni osobę
na stanowisko:

ŚLUSARZ
Oczekujemy od Ciebie:
 wykształcenie średnie lub zawodowe
 doświadczenie w obsłudze piły do cięcia surowców (metali, tworzyw sztucznych)
 znajomość obsługi szlifierki oscylacyjnej do płaszczyzn (przygotowanie
powierzchni detali do dalszej obróbki powierzchniowej)
 dyspozycyjność – praca w systemie II zmianowym
 sumienność
 samodzielność
W zamian oferujemy :





ciekawą pracę w młodym zespole w firmie o stabilnej pozycji na rynku
umowę o pracę na pełen etat
atrakcyjne wynagrodzenie
bogaty pakiet socjalny - karta Benefit, ubezpieczenie grupowe, bilety do teatru,
możliwość członkostwa w firmowym klubie: biegacza, rowerowym, żeglarskim.

Aplikacje prosimy przesłać na adres: rekrutacja@intrex.pl
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Intrex sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (adres: ul. Za Motelem 7, 62080 Tarnowo Podgórne), ogłaszająca rekrutację („Administrator”).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane na
podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), którą
można odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@intrex.pl Cofnięcie zgody

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub, w przypadku
wyrażenia zgody na udział również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, do czasu odwołania zgody, jednakże
nie dłużej niż przez okres 2 lat od otrzymania aplikacji.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z
Administratorem przy prowadzeniu procesu rekrutacji, np. portalom rekrutacyjnym, firmom rekrutacyjnym,
agencjom doradztwa personalnego itp.
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Ewentualne skargi można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem rekrutacja@intrex.pl
Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, w treści CV prosimy
umieścić następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez INTREX sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko”.

