Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława
tel. 71 303 93 51
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
K I E R O W C A Z KATEGORIĄ B+E

Zakres wykonywanej pracy:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zobowiązana będzie m.in. do:
• prowadzenia samochodu dostawczego do 3,5 t., obsługi ciągnika
rolniczego z przyczepą,
• odśnieżania i posypywania dróg osiedlowych w sezonie zimowym,
• realizacji zamówień adm. osiedlowych na przewóz osób, rzeczy,
• zaopatrzenia spółdzielni w materiały eksploatacyjne,
• dbania o dobry stan techniczny powierzonych pojazdów.
Wymagania minimalne:
•
•
•

uprawnienia kat. B+E
doświadczenie w obsłudze ciągnika rolniczego oraz przyczepy
samowyładowczej
motywacja i chęć do pracy

Oferujemy:
• pracę w dużej spółdzielni mieszkaniowej w Oławie,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne warunki
zatrudnienia
Kandydat składa następujące dokumenty:
• Podanie
• CV
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Sposób składania dokumentów:
1.

2.

3.
4.
5.

dokumenty z dopiskiem „Kierowca” należy składać osobiście w siedzibie Spółdzielni
przy ul. 1 Maja 22, drogą elektroniczną na adres kadry@smodra.pl lub przesłać
w zamkniętej kopercie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
„Odra” ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława,
termin składania ofert: 14 maja 2021r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data
stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego
dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Spółdzielni,
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone
podpisem,
osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej,
dokumenty aplikacyjne osób, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie zostaną im
odesłane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „ODRA”, z siedzibą
przy ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława, tel. (71) 303 93 51, NIP: 9120002414, Regon: 000493043,
KRS: 0000001779, dalej SML-W „ODRA” lub Spółdzielnia,
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna
będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
1

Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.);

Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
2

3

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.

