OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO
W ZACHODNIOPOMORSKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE
Szczegóły naboru:
1. Stanowisko: pracownik techniczny
2. Miejsce wykonywania pracy: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
w Koszalinie, ul. Mieszka I-go 39, 75-124 Koszalin
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat / pół etatu lub umowa zlecenie
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością
przedłużenia umowy lub umowa zlecenie
Wymagania:
Prawo jazdy min. kat. B, dodatkowe kat. prawa jazdy mile widziane
o Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku pracownika technicznego;
o Umiejętność dobrej organizacji pracy;
o Odpowiedzialność za powierzone mienie;
o Sumienność.
Zakres wykonywanych zadań:
o Przygotowanie placy egzaminacyjnych zgodnie z planem egzaminów
o Zabezpieczenie właściwego stanu technicznego i estetycznego pojazdów
umożliwiające przeprowadzanie egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
o Konserwacja terenów zielonych (koszenie, sprzątanie, odśnieżanie);
o Dbanie o właściwą eksploatacje pojazdów (pilnowanie terminowości przeglądów
technicznych i serwisowych; rozliczanie zużytego paliwa oraz tankowanie
pojazdów)
o

o

Wykonywanie drobnych zakupów i prac konserwacyjnych, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami i uprawnieniami

Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.
Wymagane dokumenty:
 Curriculum Vitae;
 W treści CV w treści CV klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów
rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski
Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I-go 39, 75-124 Koszalin moich
danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i w zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.”
 List motywacyjny;
Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata. Oferty
niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty, poczty e-mail: zord@zord.pl lub osobiście
w sekretariacie ZORD Koszalin, ul. Mieszka I-go 39, do 15 lipca 2022r. z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko: Pracownika Technicznego w ZORD Koszalin”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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, dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Koszalinie, 75-124 Koszalin ul. Mieszka I-go 39
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji
prowadzonym przez Administratora. Dane przetwarzane są na podstawie zgody
wyrażonej przez Panią/Pana w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO)
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające
i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora i hosting oraz upoważnieni pracownicy
Administratora oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy
powierzenia.
4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji,
a następnie zostaną usunięte.
5) Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
6) Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie
danych
osobowych
jest
dobrowolne,
aczkolwiek
konieczne
do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

