
Załącznik nľ 2 do procedury

ogłoszenĺe o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

wpisane do Kľajowego Rejestru Sądowego pľowadzonego pÍzez Sąd Rejonowy w Kielcach
pod numeľem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049,kapitał zal<ładovĺy: 15 480 900,00 Zł

ogłasza nabór na stanowisko
OPERAToR KoPARKO-ŁADOWARKI

1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

o Uprawnienia opeľatoľa koparko - ładowaľki klasy III, wszystkie typy;
. Min. roczÍIe doświadczenie w pľacy jako operator;
. Pľawo jardy kategoľii B.

2. Wymagania dodatkowe

a

a

a

a

Prawo jazđy kat. B+E, C
Gotowość do pracy w godzinach nadliczbolvych _przy usuwaniu awarii wod-kan.

3 . Podstawowy zakres wykonywany ch zadan na stanowisku:

obsługa kopaľko-ładowaľki pľzy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
przyłączy;
obsługa koparko-ładowaľki ptzy usuwaniu awaľii powstałych na sieciach
i urząđzeniach wod-kan ;

Podczas okĺesów kiedy prace kopaľko-ładowarką nie będą realizowane _ wykonywanie
również innych prac m.in. montaŻ i wymiana wodomierzy;uđział w odbiorach nowych
sieci, rozruchu nowych urządzen i obiektów; obsługa obiektów: Stacji IJzdatníanta
Wody, ljęi, przepompowni.

a

4. Wymagane dokumenty:
1 ) Cuniculum Vitae, wTaZ z zawartąklauzulą:
,,V[/yrażam zgodę na pľzetwarzanie pľzez PUK Bodzenýn Sp. z o.o' moich danych
osobowych zawarých w aplikacji na stanowisko operatoľ koparkoładowarki oraz na
ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o'o. podmiotom zewnętľznymw pr4lpadku
p ow i er z e ni a im wykonyw ani a c zynno ś c i ni e z b ę dny c h do pr z e pr ow adz e ni a r e Ił ut acj i'',
2) dodatkowa klauzula CV w pľzypadku, gdy kandydatvĺyruŻa wolę przechowywania

j e go dokumęntów aplikacyj nych w przys zły ch procesach rekrutacyj nych :

,,ĺľyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzenýn Sp.
z o.o. moich danych osobowych zawarých w niniejszej aplikacji w przyszłych
pľocesach relłutacyjnych oľaz na ich udostępnienie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o.



podmiotom zewnętrznym w pľzypadku powierzenia im wykorynuania czynności
niezbędnych do przepľowadzenia relłutacji " .
3) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na

stanowisko Operator koparko-ładowaľki w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, w pokoju tr 1 ' za pośľednictwem poczty na
adres Spółki lub dľogą elektroniczną na adres:
aleksandra.badeľska@puk.bodzentyn. pl.

4) Dokumenty należy składaó w teľminie do dnia 11 grudnia Ż0I9 r.
Aplikacje złoŻone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt telefoniczny - 41 3115401

Przedsiebiorstwo Usłus Komunalnvch w Bodzentvnie Sp. z o.o. infoľmuie. że:

1) admĺnĺstľatoľem danych osoborľvch w procesie niniejszej rekľutacji jgs!
Pľzedsiebĺoľstwo Usług Komunalnvch BodzentYn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010
Bodzentyn;

2) dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą
przeilłłarzane vĺyłącznie w celu, dla któľego zostały przekazane;

3) w przypadku powieruelia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zevłnętunym
wykonywania czynności doĘczących pľZepľowadzenia rekľutacji, dane zawartę
w dokumentach aplikacyjnych mogą byó udostępniane tym podmiotom;

4) osobą której dane osobowe đoĘcząma pľawo Żądanaod administľďora dostępu do tľeści
swoich danych, ich spľostowania, usunięcia lub ogľaniczeniaprzetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanla, atak'że prawo do pľzenoszenia danych;

5) osoba, któľej dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
ichprzetwaruanie;

6) dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłuŻej niz 3 miesiące od dnia zakonczęĺia
naboru, chyba że osoba, której dane dotycząwyrazi wolę / zgodę na pľzechowywanie
i wykoľzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawarĘch w
aplikacj i w pr zy s zły c h pľ o c e s ac h r e lcr ut acyj ny c h ;

7) bez wyraźniej zgođy osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
przechowywane' ani wykorzystywane w przy szłych procesach ľekrutacyj nych;

8) osoba, której dane dotycząmaprawo wniesienia skaľgi do organu ĺadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwaľzania danych osobowych w procesie ľekĺutacji j est art.22

Kodeksu ptacy, a w zakłesie wykĺaczającym poza wyżej wskazany _ zgoda na
przetw ar zante danych o s obo wych ;

l0) za dzień złoŻenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu l đostarczęnia do PUK
Bodzentyn Sp. z o.o.;

11) skontaktuje się wyłącznie
rozÍnowę kwalifi kacyj ną;

z wybľanymi kandydatami, l<tőtzy zostaną
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