Spawacz TIG/E/MAG
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
• Wykonywanie prac spawalniczych, w oparciu o posiadane kwalifikacje i umiejętności
• Obsługę elektronarzędzi, palnika tlen-acetylen, urządzeń spawalniczych TIG/E lub MAG
• Pracę w oparciu o podstawy rysunku technicznego, WPS i plany spawania
• Obsługę suwnic z poziomu „0”
Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Sprawność fizyczna i manualna,
• Dobra znajomość procedur spawalniczych,
• Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
• Dbałość o wysoką jakość pracy.

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Udział w międzynarodowych projektach,
• Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki
przez okres 6 miesięcy.”
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Staszica 31, 41-200 Sosnowiec.
Ponadto, informujemy, że:
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu
rekrutacji na stanowisko Spawacz TIG/E/MAG na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
• Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
• Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
• Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
• Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte
po zakończeniu procesu rekrutacji.
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