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Programista Systemów Sterowania
Jeżeli:
•

znasz środowisko sterowników PLC, paneli HMI, czy urządzeń w sieciach
przemysłowych

•

wiesz co to uruchomienie maszyn, systemów transportowych

•

jesteś otwarty na zmiany, wyjazdy zagraniczne

•

a może kończysz studia wiązane z automatyką przemysłową i marzysz o udziale w
tworzeniu linii produkcyjnej dla koncernów samochodowych

To praca idealna dla Ciebie
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu umowy o pracę,
elastyczne godziny pracy,
wewnętrzne szkolenie przygotowujące do pracy w standardach międzynarodowych,
zdobycie doświadczenia oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań automatyki
przemysłowej,
pracę w międzynarodowym zespole,
możliwość poznawania branży i obowiązujących w niej standardów,
warunki finansowe zależne od posiadanej czy też zdobywanej wiedzy w czasie pracy w firmie,
pakiet ubezpieczeniowy, zdrowotny, karta Multisport
przyjazną atmosferę w młodym zespole,

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Elektrotechnika, Automatyka, Robotyka i
pokrewne,
znajomość programowania sterowników PLC firmy Siemens, paneli operatorskich HMI,
umiejętność czytania schematów elektrycznych,
znajomość sieci przemysłowych,
otwartość na wyjazdy zagraniczne wg potrzeb projektowych do klienta docelowego,
język angielski na poziomie dobrym, komunikatywnym, mile widziana znajomość języka
niemieckiego,
umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność,samodzielność w działaniu,
prawo jazdy kat. B,
mile widziane umiejętność programowania robotów potwierdzone certyfikatem,

Prosimy o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji bieżącej oraz przyszłych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych- tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922, na podstawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych)
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Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem ww. danych osobowych jest:
Patryka Smok działającego pod firmą Control Solutions z siedzibą przy ul. Błękitnej 6a w Baninie 80297
Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony swoich danych
osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych pod
adresem e-mail: ado@controlsolutions.pl pod numerem telefonu 58 333 45 09; lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Cele i podstawy przetwarzania
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Control Solutions Patryk Smok zgadzasz się na przetwarzanie
przez Control Solutions Patryk Smok Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych firmy Patryka
Smok - Control Solutions z siedzibą przy ul. Błękitnej 6a w Baninie 80-297 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO)
Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe w zakresie informacji zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym wynikające ze
zgody będą przetwarzane przez okres 2 lat od czasu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
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Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym nie będą przekazywane dalej,
wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby wewnętrznych procesów rekrutacyjnych firmy Control
Solutions Patryk Smok
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.
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