Ogłoszenie o naboľze na wolne stanowĺsko pľacy

Pľzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83,26-010 Bodzentyno tel. 41. 3115401,
wpĺsane do Krajowego Rejestľu Sądowego pľowadzonego przeŻ Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numeľem KRS: 0000ó19019'
NIP: ó57-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 136 600,00 zł
og}'asza nabór na

stanowisko

EKSPERT DS. TECHNICZNYCII
1

. Wymagaĺria kwalifikacyjne niezbędne
wykształcenie wyższe kierunek inĘniena środowiska,
uprawnienia budowlanę do kierowaĺlia robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacjiiurządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych' wodociągowych i
kanalizacy jnychbezograniczenlubrównowaŹne,
dobra znajomośó pakietu offrce,
:

dobra znajomośó przepisów w zakresie:

O
o
.
.

ochrony środowiska w komponencię ochrona wód i gospodarka wodna,
finansówpublicznych,
funkcjonowaniajednostek samorządu terytorialnego,
procesuinwestycyjnego,
język angielski na poziomie podstawowym,
zraj omośćprogramu

AutoCAD'

2. Wymąania dodatkowe:
mile widziane uprawnienia budowlane do pĄektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instďacji i urządzeń cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacy jnychbezograniczeńlubľównoważne,
mile widziane doświadczenie :
o w kięrowaÍliu ľobotami budowlaĺlymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,

.

lub

w nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
komunikatywność, umiej ętno śćsamodzi elnego podej mowania decy zji'

3. Podstawowy zakres wykonywaĺrych zadań na staÍlowisku:
udział w opracowywaĺliu dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sięci wodnokaĺralizacyjnych,
nadzor techniczny i kieľowaĺrie ľealizowanymiprzez Spółkę robotami budowlanymi i usługami
w zakresie sieci wodno-kaĺlalizacyjnych,
odbiór nowych sieci wodociąowych i kaĺralizacyjnych,
udział w wydawaniu warunków technicanych, zapewnięń dostawy' uzgadnianiu projektów
technicanych,
dbałośćo poszeľzanie i uaktuďnianie własnej wiedzy.

4. Wymagane dokumenty:
Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:
zgodę na przetwaľzcłnie przez PUK Bodzenýn
''vľyraŻam

Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawartych w aplikacji na stanowisko Ekspert ds. technícznych oraz na ich udostępnienie pľzez
PUK BodzenĘn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania
c4lnnoś ci ni ezb ędnych do przeprow adzenia ľekrutacji ",

dodatkowa klauzula CV w pľzypadku, gdy kandydat wyraża wolę pľzechowywania jego
dokumentów aplikacyjnych w pľzyszłych pľocesach rekrutacyjnych:
,,ĺľyraŻamzgodę na przechowywanie i wykoľzysýwanie pľzez PUKBodzenýn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawarĘchw niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekľutacyjnych oraz
na ich udostępnienie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotom ZewnętľZnym w pr4łpadku
pĺnieľzenia im wykonywania czynnościniezbędnych do przepľowadzenia ľekľutacji".
kwestionaľiusz osobowy dla ubiegającego się o zatľudnienie,
kseľokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kseľokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanycho
inne dodatkowe dokumenĘ poświadczająseposiadaĺle kwalifikacje i umiejętności.

5.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne na|eĘ składać z dopiskiem: ľekľutacja na stanowisko
Ekspert ds. technicznych w Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o', ul.
Kięlecka 83, w pokoju nľ 1 za pośrednictwęm poczty na adręs Spółki lub drogą elektľoniczną na
'

adres : aleksandľa.baderska(@puk.bodzenĘn.pl

6.

DokumenĘ naleĘ składaó w teľminie do dnia 27 sierpnia 2o2o r. Aplikacje złożone po ww

terminię nie będą rozpatrywane.

Pľzedsiebioľstwo Uslug Komunalnvch w Bodzentynie Sp. z o.o. infoľmuie. że:
1) administratoľem danych osobow.vch w procesie niniejszej rekrutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usług
Komunalnych Bodzentvn Sp. z o.o., ul. Kielecka83,26-010 Bodzentyn;
2) dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekaąĺwaĺedobrowolnie i będą przetwarzane
wyłącnie w celu' dla których zostaly przekazane;
3) w prrryperdku powierzenia przsz PUK BodzentJm Sp. z o.o. podmiotom zewnętrzryľn wykonywaĺria
c4mności đoĘczącychpľzeprowadzenia rekrutacji, daĺle zawarte w dokumentach aplikacyjnych
mogą byó udostępniane tym podmiotom;
4) osobą któĄ dane osobowe doýcą ma prawo żądania od administratora dostępu do tľeściswoich
danych, ich sprostowarria, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, pľawo do wniesienia spľzeciwu
wobec przęBvarzaľri4 atakże prawo do przenoszenia danych;

któĘ dane đotyczą,ma pľawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;
dokumenĘ aplikacyjne będą przechow}Ąľane nie dlużej niż 3 miesiące od dnia zakoŕlczsnia naboru,
chyba że osoba, któĄ dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzysĘrľaĺrie
przez PUK Bodzenqm Sp' z o.o. daĺrych osobowych zawaľtych w aplikacji w pľzyszłych procesach
rekrutacyjnych;
bez wyrazniej zgody osoby, której dane doĘczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
przechowywaĺre, aĺri wykoľzysĘwane w przy szłych procesach rekrutacyjnych;
osoba, któĘ daĺle dotyczą ma pľawo wniesienia skargi do oľganu nadzorczego;
podstawą pľawną do przetwarzaĺlia daĺlych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu
PmcY, aw zakresię wykraczając\}/m poza wyzej wskazany _ zgođanaprzetwarzanie danych osobowych;
za'daeń złożeniaaplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzent5m Sp. z o'o';
skontaktuje się wyłącznie z wybľanymi kandydatami, ktorzy zostaną zaproszeni
roZnowę
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