ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pľacy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83o 2ó_010 Bodzentyno tel. 41 3115401
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pľowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,
NIP: 657-29-23-542, REGON 364523a49o kapitał zakładowy: t4 524 400,00 zł
oglasza nabór na stanowisko

EKSPERT DS. TECHNICZII-YCH
1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
uprawnienia budowlaĺle do kieľowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej
w zakresie sieci' instďacjiiurządzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych' wodociągowych i
kana|izacy jnychbęzograniczenlubrównoważne,
dobľa znajomośó pakietu offlce,
dobra anajomośó przepisów w zakresie:
o ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna,
. finansów publicznych,
. funkcjonowaniajednostek samorządu terytoľialnego'
. procesuinwestycyjnego,
język angielski na poziomie podstawowym,
znaj omośó progľamu AutoCAD.

2. Wymąania dodatkowe:
mile widziaĺle uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urząAzeń cieplnych' wentylacyjnych, gazovĺych, wodociągowych i
kanali zacy jnych bez o gr anic zen l ub równoważne'
mile widziane doświadczęnie
. w kierowaniu robotami budowlaĺlymi w zakresie wodociągów ikanalizacji,
lub
. w nadzorzę nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kaĺralizacji,
komunikatywnośó, umiej ętnośćsamodzielnego podej mowania decyzj i.
:

3. Podstawowy zakres wykonywanych

zadań na staľrowisku:

udział w opracowywaniu dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sieci wodnokanalizacyjnych,
nadzórtechniczny i kierowaľlie realizowanymiprzez Spółkę robotami budowlanymi i usługami
w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
odbiór nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
udział w wydawaĺliu warunków technicznych, zapewnień dostawy, uzgadnianiu pĄektów

techniczrych,
dbałośóo poszęrzanie i uaktualnianie własnej wiedzy.

4. Wymąane dokumenty:
Cuľriculum Vitae, wtaz z zawaĺtą klauzulą:
,,ĺĺryraŻamzgodę na pľzetwaľzanie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich danych osobowych

zawartych w aplikacji na stąnowisko Ekspert ds. technícznych oraz na ich udostępnienie przez
z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania
c4mności ni e zb ę dnych do prze p row adze ni a r e krutacji'',

PUK Bodzenýn Sp

dodatkowa klauzula CV w przypadkuo gdy kandydat wyraża wolę pľzechowywania jego
dokumentów aplikacyjnych w pľzyszlych pľocesach ľekrutacyjnych:
,,Wyrażam zgodę na pľzechowywanie i wykorzysýwanie pľzez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawarých w niniejszej aplikacji w pľzyszłych procesach ľekrutacyjnych oraz
na ich udostępnienie przez PUK BodzenĘn Sp. z o.o. podmiotom zewnętľznym w przypadku
p ĺru i e ľze ni a i m w ykonyw ani a c zynno ści ni

e z b ę dnyc

h do p r ze p r ow adze ni a

re

kľu t a cj i''

.

kwestionaľiusz osobowy dla ubiegającego się o zatľudnienieo
kseľokopie dokumentów poświadczających wyksztalcenie,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie upľawnień budowlanych,
inne dodatkowe dokumenty poświadczająceposiadane kwalifikacje i umiejętności.

5'

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z đopiskiem: ľekľutacja na stanowisko
Ekspeľt ds. technicznych w Pľzedsiębioľstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul.
Kięlecka 83, w pokoju nľ 1 za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na
'
adres : aleksandra' baderska@puk. bodzenĘn. pl

6.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27lipca2o2o r. Aplikacje zlożone po ww' tęrminie
nie będą ľozpatrywane.

Przedsiebioľstwo Uslug Komunalnvch w Bodzentvnie Sp. z o.o. infoľmuie. że:

l)

administľatorem danvch osobowvch w procesie niniejszej rekĺutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usług
Komunalnvch Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka83,Ż6-010 Bodzentyn;
2) dane zawartę w dokumęntach aplikacyjnych są przekazywaĺre dobrowolnie i będą przefulłarzane
wyłącznie w celu, dlaktórych zostały przekazane;
3) w przypadku powierzeniaprzezPUK BodzenĘm Sp. z o.o. podmiotom zewnętrmym wykonywania
c4mności doĘczących pľzeprowadzenia ľekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych
mogą być udostępniane tym podmiotom;

4) osobą któĄ dane osobowe doĘcą ma pftrwo żądania od administľĺora dostępu do treściswoich
danych, ich sprostowanią usunięcia lub ograniczeniapÍzetv{arzĺmia, prawo do wniesienia spľzeciwu
wobec pÍzetwarzanią atakże pra\Ą/o do przenoszenia danych;

któĄ dane dotycz1 ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;
6) dokumenĘ aplikacyjne będą przechowywane nie dłużejniz 3 miesiące od dnia zakończęnia naboru,
chyba że osobą której daĺre đoĘcząwyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie
pnezPUK Bodzent}.tl Sp. zo'o. danych osobowych zawaĘch w aplikacji w pľzyszĘch pľocesach
rekľutacyinych;
5) osobą

7) bez wyľaźniejzgody osoby, której daĺre dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
pľzechowywaĺre, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
8) osoba' któĘ dane đotycząma prawo wniesienia skargi do oľganu nadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwarzaĺlia daĺrych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu
PmcY, aw zakresie v,ykraczając\łn pozawyżejwskazany -zgodanaprzęBxłarzanie danych osobowych;
l0) adzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczęnia do PUK BodzenĘm
z o.o.;
l l) skontaktuje się wyłącmie z wybranymi kandydata.ĺni, ktorzy zostaĺlą zaproszeni
rozmowę
kwalifikacyjną;
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