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o głasza nabóľ na stanowi sko
KONSERWATOR SIECI WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNEJ

l. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne

. Min. roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu;

. Prawo jazdy kat. B;

. Prawo jazdy kat. B+E, C

. Gotowośó do pľacy w godzinach nadliczbolvych _ przy usuwaniu awarii wod-kan;

. Wykształcenie zawodowe lub technicznew kierunku monter instalacji iurządzeíwod-
kan, hydraulik.

. Budowa, eksploatacja i konseľwacja sieci wodociągowej ikanalizacyjnej;

. f]suwanie awaľii powstałych na sieciach iurządzeniach wod-kan;

. Montaż i wymiana wodomieľzy;

. Udział w odbiorach nowych sieci, rozľuchu nowychwządzeĺi obiektów;

. obsługa obiektów: Stacji Uzdatniania Wody, ujęć, przepompowni;

. obsługa narzędzi i urządzefi niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu
technicznęgo obsługiwanych urządzefi .

4. Wymagane dokumenty:
1) Cuniculum Vitae' wÍaz z zawartąklauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich danych
osobowych zawaľých w aplikacji na stanowisko Konserwator sieci woďociqgowo-
kanalizacyjnej oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom
zewnętľznym w pľzypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do
pr z epľ ow adzeni a r e lĺr utacj i ",
2) dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydatwyruŻa wolę przechowywania

j e go dokumentów aplikacyj nych w pľzys zły ch pľoce sach ľekrutacyj nych :

,,vĺ/yrażam zgodę na przechowywanie i wykorzysýwanie pľzez PUK Bodzenýn Sp.
z o'o. moich danych osobowych zawaľých w niniejszej aplikacji w pľzyszłych
procesach relłutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o.

2. Wymagania dodatkowe

3 . Podstawowy zakres wykonywany ch zadań na stanowisku:



podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wyknnywania czynności
ni e z b ę dny c h d o pľ z epr ow a dz e ni a ľ e lĺľ ut acj i'' .

3) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaó z dopiskiem: ľekľutacja na
stanowisko Konserwator sieci wodociągowo_kanalizacyjnej w Pľzedsiębiorstwie
Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, w pokoju nr 1 , za
pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektľoniczną na adres:
aleksandra. baderska@,puk. bodzentyn. pl.

4) Dokumenty naleŻy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.
Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt telefoniczny - 41 3115401

Pľzedsiebioľstwo Usług Komunalnych w Bodzentvnie Sp. z o.o. infoľmuie. że:

1) adminĺstľatoľem danvch osobowvch w pľocesie niniejszej rekrutacji jgg!
Pľzedsiebiorstwo Usług Komunalnych Bodzentvn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83' 26-010
Bodzentyn;

2) dane zawaĺte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobľowolnie i będą
przetwarzane vĺyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane;

3) w pľzypadku powierzeĺia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym
wykonywania czynności dotyczących przepľowadzenia rekrutacji, dane zawarte
w dokumentach aplikacyjnych mogą byó udostępniane tym podmiotom;

4) osoba, któ.ej dane osobowe dotycząma prawo Żąđanlaod administratoľa dostępu do tľeści
swoich danych, ich spľostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwatzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanla, atakŻe prawo do pľzenoszenia danych;

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

6) dokumenty aplikacyj ĺebędąpľzechowywane nie dłużej niz 3 miesiące od dnia zakoŕrczeĺia
naboru, chyba że osoba, której đane dotycząwyrazi wolę / zgodę naprzechowywanie
i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawaľtych w
aplikacj i w pr zy s z ły c h pr o c e s a c h r e ĺcr ut a cyj ny c h ;

7) bez wyraźniej zgody osoby, któľej dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
przechowywane' ani wykorzystywane w przy szłych procesach rekľutacyj nych;

8) osoba, której dane dotycząmaprawo wniesienia skargi do oľganu nadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art.22

Kodeksu pľacy' a w zal<tesie wykľaczającym poza wyŻej wskazany - zgoda ĺa
przetw aruatie danych o sobowych;

I0) za dziefi złoŻenia aplikacji ľozumie się đzień jej wpływu l dostarczenia do PUK
Bodzentyn Sp. z o.o.;

11) skontaktuje się wyłączlie z wybranymi kandydatami, I<tőrzy zostarlą
roznowę kwalifi kacyj ną;
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