Oferta pracy dla studentów:
PROGRAMISTA CNC ( OBRÓBKA SKRAWANIEM )
Miejsce pracy: Świebodzin

Zakres odpowiedzialności:
•
•
•
•

programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
nadzór nad przebiegiem procesu wytwarzania
kontrolawykonanych detali
współpraca z działem konstrukcyjnym
Wymagania :
•
•
•
•

doświadczenie na stanowisku operatora CNC, programisty CNC
bardzo dobra umiejętność czytania rysunku technicznego
doświadczenie w obróbce skrawaniem
umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi

•
•
•
•

Oferujemy :
ciekawą i pełną wyzwań pracę
stabilność zatrudnienia w przyjaznej atmosferze
możliwość rozwoju osobistego i zawodowego poprzez udział w nowych projektach
praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą :
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji przez ROTOMETAL SP. Z O.O. z siedzibą w
Świebodzinie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 922)” na adres:
praca@rotometal.pl
z dopiskiem : PROGRAMISTA CNC
OŚWIADCZENIE INFORMACYJNEAdministratora Danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) – RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rotometal sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe są następujące: administrator.danych@rotometal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 pkt a;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danego procesu rekrutacyjnego;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym;
10) W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym w formie profilowania.

