Specjalista ds. technicznych
nr ref.: TECH/01/2018
Miejsce pracy Sady k/Poznania
Praca w firmie STIHL oznacza odpowiedzialne zadania i interesujące wyzwania. W naszej działającej na całym
świecie grupie przedsiębiorstw stawiamy na osoby umiejące pracować zespołowo oraz odznaczające się wysokim
stopniem własnej inicjatywy. Oferujemy Państwu możliwości osobistego rozwoju.
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalisty ds. technicznych
Oczekujemy na zgłoszenia kandydatów z wykształceniem minimum średnim - technik lub inżynier mechanik,
znajomością programów MS Office oraz prawem jazdy kat. B, znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego będzie
dodatkowym atutem. Kandydata winna cechować obowiązkowość, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka
kultura osobista.
Opis stanowiska
• rozpatrywanie reklamacji
• prowadzenie dokumentacji reklamacyjnej
• doradztwo techniczne
• konsultacje z punktami dealerskimi
• prowadzenie szkoleń
Oferujemy:
• ciekawą i pełną wyzwań pracę na pełen etat w polskim oddziale międzynarodowej firmy
• możliwości rozwoju zawodowego
• miłą atmosferę i pracę w zgranym zespole
• pakiet medyczny
Jeżeli chcecie Państwo przyczynić się do sukcesu koncernu STIHL,
prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą formularza na stronie.
W ofercie prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)”.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Andreas STIHL” sp. z o.o.
z siedzibą w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS 0000086126, NIP
7810008540, o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000,00 zł [dalej: STIHL] zgadzasz się na przetwarzanie przez STIHL Twoich
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
Odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych ponosi STIHL.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ochrona_danych@stihl.pl
W kwestiach związanych z wykonaniem wskazanych powyżej praw lub w przypadku pytań i skarg dotyczących wykorzystywania Twoich
danych osobowych możesz się zwrócić do pełnomocnika firmy STIHL ds. ochrony danych:
Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych:
Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu
„ANDREAS STIHL“ sp. z o.o., Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
ochrona_danych@stihl.pl, tel. 61 8166200
Cel przetwarzania
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie
nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji [art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych]
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami lub organami państwowymi. [art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych]
Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy.
Następnie dane zostaną trwale usunięte. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem ochrona_danych@stihl.pl
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