OGŁOSZENIE
OSiR Dzielnicy Śródmieście poszukuje pracownika na stanowisko
starszego konserwatora. Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.
Praca zmianowa w systemie 12 godzinnym.
Zakres obowiązków:
 obsługa urządzeń technicznych w tym stacji uzdatniania wody
 prace naprawczo – remontowe na terenie Ośrodka.
Osoba ubiegająca się o pracę na w/w stanowisku powinna mieć aktualne
uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV. Ponadto, powinna umieć zachować
się w sytuacji stresowej i być życzliwie nastawiona do klientów i
współpracowników.
CV należy składać w dziale kadr – I piętro lub przesyłać pocztą
elektroniczną na adres kadry@osir-polna.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”)
informujemy, iż wysyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pan/i na przetwarzanie przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, mający swoją siedzibę przy
ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda
obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych
przepisach prawa, np. wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane
w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie,
kwalifikacje
zawodowe)
przetwarzamy
na
podstawie
przepisów
prawa.
Jeżeli Pan/i nie chce, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o nie umieszczanie ich
w przesyłanych dokumentach. Brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału
w rekrutacji.Przesyłając dokumenty aplikacyjne, oświadcza Pan/i, że podane dane są zgodne
ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
W zakresie przetwarzania Pan/i danych związanych z procesem rekrutacji można kontaktować
się także poprzez adres e-mail kadry@osir-polna.pl lub pisemnie pod adresem: Ośrodek
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa,
z dopiskiem Rekrutacja-odo.

