Firma Metalis Polska jest zakładem produkcyjnym z branży mechanicznej. Należymy do
międzynarodowej grupy przemysłowej Aalberts Industries. Specjalizujemy się w
procesach obróbki plastycznej. W związku z rozwojem działalności poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY
Miejsce pracy: Dzierżoniów
Zatrudniony na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:
- bieżącą kontrolę stanu wykrojników
- analizę usterek i propozycje napraw wykrojników
- realizację napraw wykrojników
- udział w zespołach rozwiązywania problemów dotyczących narzędzi

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne
- znajomość budowy narzędzi do obróbki plastycznej metali
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- dobra znajomość rys. technicznego
- umiejętność obsługi maszyn warsztatowych będzie dodatkowym atutem

Wybranej osobie oferujemy :
- pracę w międzynarodowym środowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- liczne szkolenia, w tym zagraniczne,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i bogaty pakiet socjalny: prywatną
opiekę medyczną, dopłaty do obiadów, dojazdów, kart multisport…

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
rekrutacja@metalis.fr
lub pocztową na adres:
Metalis Polska Sp. z o.o., ul. Strefowa 6
58-200 Dzierżoniów

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
•

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Metalis Polska Sp. z o.o.

•

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO – Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa
pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 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).

•

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@metalis.fr.

•

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator oraz pracownicy administratora
przeprowadzający proces rekrutacji.

•

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji
międzynarodowych.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji a jeśli wyrazi
Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach, przez okres 1 roku.

•

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przez jej cofnięciem.

•

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

•

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów
przetwarzania.

•

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie
profilowania.

