
ogłoszenie o naboľze na wolne stanowisko pracy

Pľzedsĺębiorstwo Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 31,1,540I

wpĺsane do Kľajowego Rejestru Sądowego pľowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numerem KRS: 0000ó19019'

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapĺtał zakładowy: 15 805 000'00 zł

oglasza nabór na stanowisko

OPERATOR KOPARIfl

1 . Wymąania kwďiťrkacyjne niezbędne:
uprawnienia operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III;
min' 3łetnie doświadczenie w pracy w jednostce o podobnym profilu

2. Wymąania dodatkowe:
spostľzegaw czośc, refl eks ;

umiejętność pľacy w zespole orazpodporządkowaĺlia się regułom i instrukcjom;
umiejętnośó pracy pod presją czasu.

3. Podstawowy zakres wykonyľanych zadańna stanowisku:

- obsługa koparkoładowarki przy budowie sieci wodociągowej ikanalizacyjnej orazryryłączy;
_ obsługa kopaĺkoładowaĺki pľzy usuwaniu awarii powstĄch na sieciach iurządzerĺachwod.-kan.

4. Wymąane dokumenty:
Cuľľiculum Vitae, wruz z zawartą klauzulą:
,,Wyrażam zgodę nO przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawartych w aplikacji na stąnowisko operator kopaľki oľcłz na ich udostępnienie przez PUK
Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotomzewnętľZnymw przypadkupowierzeniaimwylonywaniac4lnności
ni ezb ędnych do przeprow adzenia rekľutacji ",
dodatkowa klauzula CV rľ przypadku, gdy kandydat wyľaża wolę przechowyrvania jego
dokumentów aplikacyj nych w pľzyszlych p ľocesach ľekľutacyjnych :

,,WyľaŻam zgodę na przechow1łuanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesąch rekrutacyjnych oľaz
na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrmym w pľzypadku
pow i e rzeni a i m w ykonyw ani a czynno ś ci ni e zb ę dny c h do prz ep row a dz e ni a r e kru t a cj i'' .

kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienieo
kserokopie dokumentów poŚwiadczających posiadanie upľawnień opeľatoľa
koparkoładowarkio
inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadarre kwďifikacje i umiejętności'

5. Wymąane dokumenty aplikacyjne należy składaó z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko
opeľatoľ koparki w Przeđsiębiorstwie Usfug Komunalnych Bodzent5m Sp. z o'o., ul. Kielecka 83,
w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie)' za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą
elektroniczną na adres : ręl rutacj a@ľuk. bodzent}'n.pl.

6. Dokurnenty należy skladać w tętminie do dnia 26|utego 202I r.Aplikacje zlożone po \łw. terminie
nie będą ľozpatrywane.

Pľzedsiebiorstwo Usług Komunalnvch w Bodzentynie Sp. z o.o. infoľmuie. że:

l) administľatorem danych osobowvch w procesie niniejszej ľekrutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usług
Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka83,Ż6-010 Bodzentyn;



2) dane zawarte w dokumęntach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przefrłarzane
wyŁącznie w celu, dlaktórych zostały przekazane;

3) w pľzypadku powierzenia przez PUK BodzenĘm Sp. z o.o. podmiotom zewnętrzrym wykonywania
cąrnności doĘczących przepľowadzenia rekrutacji, daĺle zawaĺtę w dokumentach aplikacyjnych
mogą byó udostępniane tyn podmiotom;

4) osobą któĘ dane osobowę doĘcą ma prawo żąAania od administľatora dosĘpu do treści swoich
danych, ich sprostowanią usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia spľzeciwu
wobecprzetwarzaĺlląatakżepľawođopľzenoszeniadanych;

5) osoba, której dane đotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;

6) dokumenty aplikacyjne będą pľzechowywane nie dłuźej niż 3 miesiące od dnia zakoÍlczpnia naboru,
chyba źe osobą któĄ dane doĘczą wyrazi wolę / zgođę na przechowywanie i wykoľ4'sĘwanie
przezPUK Bodzent}m Sp. zo'o. danych osobowych zawaĘch w aplikacji w przyszłych pľocesach
rekľutacyjnych;

7) bez wyraźniej zgody osoby, któľej dane doĘczą, jej dokumenĘ aplikacyjne nie będą
przechowywane, ani wykorzysĘwanę w przyszły ch procesach rekrutacyjnych;

8) osobą któĘ dane doĘcząma pftrwo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie ľekrutacji jest aľt. 22 Kodeksu

pracy, aw zakresie wykracza1ącymporauyżej wskazany - zgodanaprzetwarzanie danych osobowych,
I0) zadzęÍl złożenia aplikacji rozumie się dáeń jej wpľyĺvu / dostaľczenia do PUK BodzenĘn zo.o.;
11) skontaktuje się wyłącmie z wybraĺlymi kandydatami, l<tórzy zostaną zwÍoszęnl

kwďifikacyjną;
rozmowę
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