
 

Elektryk – do przyuczenia 

Miejsce pracy: branża grzewcza, Legnica, Jaworzyńska 277 

Zakres obowiązków: 

 

 Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, 

 Elektryczne naprawy, konserwacje maszyn produkcyjnych, 

 Usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych, 

 Analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej. 

 

Od Kandydatów oczekujemy: 

 

 Wykształcenie elektryczne, 

 Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – co najmniej do 1 kV, 

 Samodzielność i dokładność, zdolności manualne będą atutem, 

 Gotowość pracy w systemie trzy zmianowym. 

 

Oferujemy: 

 

 Wynagrodzenie satysfakcjonujące do zajmowanego stanowiska i posiadanych 

kompetencji, 

 Prywatną opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę, 

 Grupowe ubezpieczenie pracownicze, 

 Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, 

 Kartę Benefit Multisport, 

 Finansowy bonus stażowy, 

 Finansowy Jubileusz Pracy, 

 Dofinansowaną stołówkę posiłkową, 

 Plenerowe imprezy integracyjne (Piknik, Wigilia), 

 Roczne rozmowy pracownicze, obejmujące budowanie ścieżki rozwoju, 

 Częste szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne (w tym skuteczne szkolenia 

wdrożeniowe doszkalające kompetencje stanowiskowe), 

 Bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

 Możliwość wdrażania własnych pomysłów i usprawnień – program racjonalizatorski, 

 Możliwość rozwijania znajomości języków obcych – dofinansowanie do nauki. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres:  

                                            

elzbieta.swidzinska@winkelmann-automotive.com 

tel.: 502 031 730 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o zamieszczanie klauzuli o możliwości przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w 

przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 
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 Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, 
kierując informację o jej wycofaniu dane.osobowe@winkelmann-group.de . Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego 

cv, przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu wzięcia udziału w 

prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego 

cv, przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, którym jest Winkelmann Sp. z o.o. , 

ul. Jaworzyńska 277, Legnica w celu wzięcia udziału w przyszłych  procesach rekrutacyjnych. 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

 (data)      (podpis z podaniem imienia i nazwiska) 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winkelmann Sp. z o.o. , ul. Jaworzyńska 277, 

Legnica.  

 („Administrator”):  

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora a także 

firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia 

dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne. 

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach 

którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych - przez okres 1 roku od przesłania cv. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału  procesie 

rekrutacyjnym; 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji. 

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane 

osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. 
 

 


