ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. zatrudni
Zastępcę kierownika ds. technicznych
Zadania:
1. Nadzorowanie całokształtu prac wykonywanych przez pracowników Sekcji Inwestycji.
2. Opracowanie i nadzór nad prawidłowym przygotowaniem planów inwestycji, remontów i
zakupów oraz właściwą jego realizację po zatwierdzeniu.
3. Przygotowywanie i organizowanie procesów inwestycyjnych.
4. Ogólny nadzór techniczny oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków i obiektów.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa ogólnego.
2. Co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i zarządzaniem
inwestycjami.
3. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
4. Uprawnienia budowlane.
5. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
6. Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
1. Umowa o pracę na pełny etat.
2. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
3. Pakiet świadczeń dodatkowych (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty
Multisport, grupowe ubezpieczenia na życie)

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w formie pisemnej na adresy: ZOO WROCŁAW Sp.
z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym CV przez ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do dnia
31.05.2019r.
Klauzula informacyjna:
Administrator:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ZOO WROCŁAW
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.
Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
iod@zoo.wroc.pl
Cel i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne

dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV mogą być przetwarzane
także w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
obecnego postępowania rekrutacyjnego. W tym celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane w
oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami lub organami państwowymi.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 (1) Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. oraz dostawcom usług IT
takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Państwa dane nie będą przekazywane państwom trzecim.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.
Państwa dane możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)

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

informacja o wymogu podania danych:
podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.

