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oýasza nabór na stanowisko

HYDRAULIK

1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
ukończęnie min. szkoły zawodowej o profilu techniczrym;
min. 3łetnie doświadczenie w pracy w jednostce o podobnym profilu.

2. Wymagaĺlia dodatkowe:
umiejętność posługiwania się ľóźnymi narzędziarli, instalowania i uruchamiania urządzen
technicznych oraz nraj omośó zasad ich działania;
spostrzegaw czośc, refl eks;
umiejętność pracy w zespole orazpodporządkowania się regułom i instrukcjom;
umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Podstawowy zakres wykonyrvanych zadań na stanowisku:

- pracaprzy budowie sieci wodociągowej i kanďizacyjnej orazprzyłączy;

- Íoąo^awaÍlie zýoszen awaryjnych w terenie, usuwaĺrie awaľii powstałych na sieciach
i unądzsnlash wod. -kaĺl. ;

_ reaLizacjaprac planowych, remontowych, modemizacyjnych i konsenvacyjnych sieci iuľządzeńwod-
kan. oraz utrą,łnywanie ich w sprawności technicmej;

_ kontrola uzbrojenia wodociąowego w terenie wraz z jego ozrakowaniem;
_ płukanie sieci wodociąowej;
_ pomiary ciśnień i wydajności sięci wodociągowej;

- realizacjaprac pľzygotowawcrychdo ww. zadan

4. Wymąane dokumenĘ:
Cuľriculum Vitae, wraz z zawartąklauzulą:
,,ľľyraŻam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawaľých w aplikacji na stanowisko opeľatoľ koparki oľaz na ich udostępnienie pľzez PUK
Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznymw pr4łpadku powierzenia imwykonywania cz1ĺnności
ni ezb ędnych do przeprow adzeni ą rekrutacji ",
dodatkowa klauzula CV w pľzypadku, gdy kandydat wyraża wolę pľzechowywania jego
dokumentów aplikacyjnych w pľzyszłych pľocesach ľekľutacyjnych:
,,Wyľażam zgodę na pľzechowywanie i wykoľzysýwanie pľzez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz
na ich udostępnienie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrmym w przypadku
pow i e ľzeni a i m w ykonyw ani a c zynno ś ci ni e zb ę dny c h do p r z e p r ow ądz e ni a r e kru ta cj i'' .

kwestionaľiusz osobowy dla ubiegającego się o zatľudnienie,
inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwďifikacje i umiejętności.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składai z dopiskiem: ľekrutacja na stanowisko
hydľaulih w Pľzedsiębiorstwie Usług Komunďnych BodzenĘm Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, w pokoju
nľ 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwęm poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na
adręs : rękrutacj a@ľuk.bodzentyn.pl.

6. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2o2I r. Aplikacje złożonę po ww. terminie
nie będą rozpatrywane.



Pľzedsiebioľstwo Uslug Komunalnvch w Bodzentvnie Sp. z o.o. informuie" że:

1) administľatoľem danvch osobowych w procesie niniejszej rekrutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usług
Komunalnych Bodzentvn Sp. z o.o., ul. Kielecka83,26-010 Bodzentyn;

2) darle zawarte w dokumęntach aplikacyjnych są przekaz;ywane dobrowolnie i będą pľzetwatzane
wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;

3) w prz1ĺpadku powierzeniaprzezP|JK Bodzent5m Sp. z o.o. podmiotom zewnętrmym wykonywania
c4mności doĘczących przeprowadzenia rekrutacji' dane zawartę w dokumentach aplikacyjnych
mogą byó udostępniane tym podmiotom;

4) osobą której dane osobowe dotycą ma pfawo żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowanią usunięcia lub ograniczeniaprzetwaľzanią pľawo do wniesięnia sprzeciwu
wobec przetwarzanią atakźre prawo do przenoszenia danych;

5) osoba, któĘ dane đotyczą, ma pľawo do cofuięcia w dowolnym momęncie zgody na ich
ptzetwarzanie'

6) dokumenty aplikacyjne będą pľzechowywane nie dłuzej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru,
chyba że osobą któĘ dane doĘczą vĺyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie
przezPUK Bodzent},ľl Sp. zo.o. daĺlych osobowych zawaĘch w aplikacji w przyszĘch procesach
rekrutacyjnych;

7) bez wyruźniej zgody osoby, któreJ dane đoĘczą jej dokumenĘ aplikacyjne nię będą
przechowywaĺre, ani wykorzystywane w pr4łszły chprocesach ľekrutacyjnych;

8) osobą któĄ daľle doĘczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu

PncY, aw zakľesię wykraczającym pozavryżejwskazany- zgodanaprzetwauanie daĺrych osobowych;
I0) zadzięŕl złożenia aplikacji rozumie się dáeń jej wpł}wu / dostaľczęnia do PUK Sp. z o.o.;
11) skontaktuje się wyłącznie z wybraĺlymi kaĺrdydatami, ktorąĺ zostaną

kwalifikacyjną.
na ro^nowę
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