„PEDMO” Spółka Akcyjna 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23
Stanowisko: Specjalista ds. hutnictwa i odlewnictwa
1. Publikacja oferty: od 20.03.2019r. do 20.04.2019r.
2. Informacje o firmie
Jesteśmy firmą z tradycjami. Działamy na rynku od 1951r. Przedmiotem naszej działalności jest
produkcja i sprzedaż materiałów pomocniczych dla Klienta polskiego i zagranicznego sektora
hutnictwa, odlewnictwa i metali nieżelaznych. Obecnie zatrudniamy 30 osób.
3. Miejsce pracy: Tychy
Forma zatrudnienia: Staż z Powiatowego Urzędu Pracy
4. Zakres obowiązków
▪ aktywny udział w pozyskiwaniu nowych Klientów oraz współpraca z dotychczasowymi
▪ udział w negocjacjach handlowych,
▪ promocja wyrobów Spółki,
▪ pozyskiwanie wiedzy na temat nowości rynkowych w sektorze odlewnictwa, hutnictwa
i metali nieżelaznych,
▪ przygotowywanie ofert, pism i innej dokumentacji związanej z działaniami
marketingowymi oraz jej archiwizowanie.
5. Wymagania
▪ wykształcenie kierunkowe: specjalność np. odlewnictwo, hutnictwo, metalurgia,
▪ prawo jazdy kat. B,
▪ znajomość zagadnień z zakresu produkcji , hutnictwa, odlewnictwa,
▪ umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
▪ kreatywność,
▪ dyspozycyjność,
▪ dobra organizacja pracy.
6. Oferujemy
▪ możliwość zatrudnienia po stażu na umowę o pracę,
▪ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
▪ praca z ludźmi o bogatym doświadczeniu zawodowym
▪ przyjazne środowisko pracy
7. E-mail do rekrutacji
kadry@pedmo.eu
W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
W przypadku zgody na uwzględnianie kandydatury także w przyszłych rekrutacjach, prosimy
o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
8. Osoba do kontaktu: RENATA KRYŁT – specjalista ds. kadr i płac tel. 032 217-50-91 w. 231
lub 517325059

Tychy, dnia 19.03.2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata do pracy
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L
2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest: „PEDMO” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, adres e-mail: pedmo@pedmo.eu.
2. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją
na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu
rekrutacyjnego.
Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie
uzyskania danych na etapie rekrutacji: Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zmianami).
oraz Pana/Pani* zgoda.
3. Zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
4. Pana/Pani* dane będą przechowywane:
▪

do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca
po jego zakończeniu* lub

▪

jeśli Pan/Pani* wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji *

5. Posiada Pan/Pani* prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia
danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
6. Może Pan/Pani* w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Panu/Pani* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne
do realizacji przez Administratora procesu rekrutacji. Nieprzekazanie danych osobowych
w postaci nr telefonu, adres e-mail uniemożliwi kontakt pomiędzy Panem/Panią* na etapie
rekrutacji.
9. W ramach przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych nie stosujemy metod polegających
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

