Jesteśmy firmą relokacyjną. Zaczynaliśmy w 1992 roku na rynku logistyki przemysłowej, a od 12 lat budujemy markę
specjalisty transferu i instalacji maszyn, linii technologicznych i całych fabryk. Instalujemy również nowe zakłady lub
pojedyncze gniazda produkcyjne. Działamy w kraju, na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko

Stolarz–Mechanik
Miejsce pracy: Dębica i/lub delegacje krajowe i zagraniczne
Nasze oczekiwania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gotowość do pracy w delegacjach.
Doświadczenie zawodowe mile widziane, ale nie jest wymagane.
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
Wysoka etyka pracy.
Kreatywność.
Obowiązkowość.
Zaangażowanie w wykonywaną pracę i dbałość o jakość produktów.
Zdolności manualne i zmysł techniczny.
Samodzielność w działaniu.
Dobra organizacja pracy własnej.
Dyspozycyjność.
Umiejętność pracy w zespole.
Otwartość na kursy i szkolenia.
Solidność, dokładność i dbałość o szczegóły.
Umiejętność rozwiązywania problemów.
Prawo jazdy kategorii B.
Mile widziane uprawnienia UDT (IIWJO).
Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Nasza oferta
•
•
•
•
•

Atrakcyjne stawki, w tym możliwość ich negocjowania w zależności od doświadczenia i wyników.
Praca przy produkcji opakowań, skrzyń i palet pod indywidualne zamówienia klienta. Przy kompleksowej
usłudze pakowania, konieczne doradztwo dla klienta i zaprojektowanie opakowania.
Zatrudnienie na 3 miesiące w okresie próbnym, a następnie umowa o pracę na 12 miesięcy.
Możliwa praca przy projektach zagranicznych.
Firma zapewnia:
o Zakwaterowanie.
o Wyposażenie w strój roboczy i narzędzia.
o Badania i szkolenia.
o Transport do miejsca prowadzonych prac.

Dane kontaktowe
SURET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica
tel. +48 693 290 149
e-mail: rekrutacja@suret.com.pl

Klauzula dotycząca danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SURET Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: SURET Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul.
Fabryczna 12.
Podstawą przetwarzania przez SURET Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby
zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy.
Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu SURET Sp. z o. o. przed
ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie
danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym
momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. Pani/Pana dodatkowych danych osobowych, które nie
zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o
których mowa powyżej, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną
zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
SURET Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w
imieniu firmy SURET Sp. z o.o. i na jej rzecz. Ponadto, SURET Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile
taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich.
SURET Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu
rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych,
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Ochrony
Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

