Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Kierownika Działu Inwestycji i Remontów
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Świnoujściu
Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą
przy ul. Daszyńskiego 2, ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Określenie stanowiska pracy: Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Wymiar czasy pracy: 1/1 etatu
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
I. Wymagania konieczne:
1)
2)
3)
4)

Wykształcenie: średnie techniczne – preferowane: wyższe techniczne - budownictwo
pięcioletni staż pracy, min. trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
rozwinięte umiejętności analityczne i strategicznego myślenia,
dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu.

II. Wymagania dodatkowe:
1) zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność wpływania na innych
i argumentacji własnych decyzji,
2) odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
3) umiejętność pracy pod presją czasu,
4) wytrwałość w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów,
5) umiejętność planowania i ustalania priorytetów oraz zarządzania własną pracą oraz pracą
podległych pracowników,
III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Planowanie, realizacji i koordynacja zadań w zakresie inwestycji i remontów Spółki
IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
4) kopie świadectw pracy,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności, o korzystaniu w pełni z praw
publicznych oraz, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu rekrutacji.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: ,Nabór na stanowisko –
Kierownika Działu Inwestycji i Remontów ” – osobiście lub listem poleconym do dnia 30.09.2021r. w
Przedsiębiorstwie
Energetyki
Cieplnej
Spółka
z
o.o.
w
Świnoujściu
przy
ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście (liczy się data wpływu do Spółki).
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie,
zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
VI. Inne informacje:
1) Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
2) Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 36 48 wew. 83.

………………………

Świnoujście, ………2021r.

………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą zgody dla kandydatów do pracy zgodną z
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Daszyńskiego 2, tel. 91 321 36 48,
2.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Królkowskim w
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 91 321
36 48 wew. 92 lub adresami email
- sekretariat@pec.swinoujscie.pl,
- informatyk@pec.swinoujscie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., z późniejszymi zmianami.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w
Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

……………………………………
podpis kandydata

