
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,

zatrudni: KONSERWATORA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę (pełen etat) lub umowa cywilnoprawna/mile widziane osoby z orzeczeniem o

niepełnosprawności. 

Zadania:

1. Zapewnienie obsługi instalacji centralnego ogrzewania

2. Zapewnienie obsługi bieżącej sprawności budynków, budowli, urządzeń  i instalacji 

technicznych według obowiązujących standardów i procedur oraz zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami. 

3. Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom, usuwaniem skutków 

awarii.

Oczekiwania: 

 Wykształcenie zawodowe

 Mile widziane doświadczenie w pracy

 Mile widziane uprawnienia energetyczne Grupy I i II „E” oraz czynne prawo jazdy kat. „B”

 Zaangażowanie i odpowiedzialność

Oferujemy: 

 Godziwe warunki pracy

 Stabilność zatrudnienia 

 Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 Praca w przyjaznej i miłej atmosferze

Oferta powinna zawierać:

 CV

 List motywacyjny

 Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Oferty proszę składać do 31.03.2022r.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy



1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szpital  Chorób  Płuc  w  Orzeszu,  43-180  Orzesze,  
Gliwicka 20
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@szpitalorzesze.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą 
przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, 
lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy
5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez 
Państwo zgody.
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli 
wyrażą Państwo na to zgodę.
7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
9. Mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 do usunięcia danych osobowych;
 do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
11. 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.

KLAZUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu  wykorzystania  w kolejnych naborach prowadzonych przez   Szpital  Chorób Płuc  w Orzeszu,  43-180
Orzesze, Gliwicka 20.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych  
danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na 
przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
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