PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów
uprzejmie informuje, że poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko:

ELEKTROMONTER
Wydział Usług Dystrybucyjnych
w Rejonie Energetycznym Leżajsk
ze świadczeniem pracy na terenie działania Rejonu Energetycznego

Miejsce pracy: Leżajsk
Region: podkarpackie
Nr referencyjny: RE7/RD/09/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:
 wykonywanie czynności przy urządzeniach energetycznych zgodnie z wymogami odpowiednich regulacji,
(przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń, instrukcji),
 usuwanie uszkodzeń na urządzeniach energetycznych,
 właściwe gospodarowanie powierzonymi materiałami, narzędziami i sprzętem,
 prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 właściwe jakościowo wykonywanie prac,
 prawidłowa obsługa odbiorców.
Profil kandydata:
 wykształcenie min. średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym,
 świadectwo kwalifikacyjne „E” + „D” (mile widziane bez ograniczeń napięć),
 umiejętność organizacji pracy własnej,
 odporność na stres,
 komunikatywność,
 prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego.
Ze swojej strony gwarantujemy:




zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
przyjazną atmosferę pracy,
szansę rozwoju zawodowego.

Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne,
asertywne, potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji
oraz dużą motywację do osiągania wysokich wyników.

List motywacyjny oraz CV z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych proszę przesłać
w terminie do dnia 15.09.2017r. na adres e-mail: kadry.OR@pgedystrybucja.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 8, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy, zw. dalej KP. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 22 1 § 1 KP. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 8 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu
stanowisko”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV i listy motywacyjne były wykorzystywane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o
treści: „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV i liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów i na ich
przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów kolejnych rekrutacji”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

