Pracownik Personelu Porządkowego- praca w godzinach 22.00-6.00

Wymagania:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność, dobra organizacja pracy, rzetelność, solidność,
Dodatkowym atutem będzie: - umiejętność obsługi urządzeń sprzątających.
W przypadku przyjęcia do pracy koniecznym będzie przedstawienie książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznej.

Zakres obowiązków:
Ręczne i maszynowe utrzymanie czystości powierzchni wewnątrz obiektu, w tym:
- sprzątanie ogólnodostępnych łazienek i sanitariatów,
- sprzątanie szatni, przebieralni, pryszniców,
- czyszczenie ręczne i dezynfekcja podłóg, ścian oraz kratek ściekowych w pomieszczeniach
natrysków,
- utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych,
- utrzymanie w czystości niecek basenowych.
Warunki pracy:
- praca w godzinach 22.00-6.00

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, w późniejszym czasie możliwość otrzymania umowy
o pracę,
- stabilność zatrudnienia,
- pracę w nowoczesnym obiekcie.

UWAGA!!! Ze względu na to, że zakres obowiązków pracownika utrzymania czystości obejmuje prace
wykonywane na hali basenowej od kandydatów oczekuje się posiadania umiejętności pływania.
Oświadczenie w tym zakresie powinno być dołączone do dokumentów aplikacyjnych.

Zachęcamy do składania CV na praca@aquadrom.pl w temacie wpisując „Pracownik personelu
porządkowego”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o. siedzibą przy
ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektor@aquadrom.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej
działalności na podstawie umowy powierzenia.
4) Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
5) Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
8) Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane
osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora
danych osobowych.
9) Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Aquadrom
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska. na potrzeby przeprowadzenia
procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o
następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Aquadrom
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, na potrzeby przyszłych procesów
rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

