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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie 

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy:  

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY  

 
Miejsce pracy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie 
                           (teren Gminy Rzezawa) 
 
1. Wymagania niezbędne: 
 
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – preferowane kierunki: instalacyjny (w branży: sanitarnej 
lub  gazowej) ,  budowlanej lub  mechanicznej, 

b) znajomość pracy budowlanej i  zagadnień z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

c) brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej, 

d) dyspozycyjność, 

e) brak przeciwwskazań do pracy w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, 

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za 
przestępstwa popełnione umyślnie, 

g) prawo jazdy kategorii B, 

2. Wymagania i umiejętności mile widziane: 

a) staż pracy  w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, 

b) dodatkowe uprawnienia na pojazdy samochodowe,  

c) prawo jazdy kategorii T lub C, 

d) staż pracy przy eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych, 

e) uprawnienia i umiejętności  do pracy   minikoparką, 

f) znajomość zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) obsługa i utrzymanie przepompowni ścieków, 

b) prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieciach 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieci i przyłączach, 

d) prowadzenie pojazdów służbowych oraz obsługa drobnego sprzętu budowlanego, 

e) prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w budynkach 
komunalnych będących własnością Gminy Rzezawa. 

f) wymiana i montaż nowych wodomierzy. 
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4. Oferujemy: 

a) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w  Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej -   na okres 
próbny 3 miesięcy (z  możliwością przedłużenia po okresie próbnym). 

b) pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
c) możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie. 

5. Wymagane dokumenty: 

a) CV wraz z podpisaną  klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych załączonych do 
oferty pracy,  

b) list motywacyjny, 

c) kopie dokumentów poświadczający posiadane wykształcenie i uprawnienia, 

d) kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy) 

e) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w terminie do dnia 29.08.2019 r.) :  

-  osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie  (budynek 
Urzędu Gminy Rzezawa ul. Długa 21 pok. nr 11, w godzinach od 9:00-15:00).   

-  lub  pocztą elektroniczną na adres: gzgk@rzezawa.pl 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną 
powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami. 
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w tablicy ogłoszeń ( przy pok. nr 11)  oraz  na stronie 
internetowej GZGK w Rzezawie www.gzgk.rzezawa.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy GZGK  pod numerem telefonu (14) 68 58 565.  
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Załącznik do ogłoszenia 

 
Klauzula informacyjna  

dla kandydatów biorących udział rekrutacji  
na stanowisko Robotnik wykwalifikowany  

 
 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” 
informujemy, że: 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Rzezawie, ul. Długa 21 reprezentowany przez Kierownika Jednostki  
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036 
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. 
4.Powyższe zadanie Administrator realizuje w oparciu o następujące przepisy prawa: 
 art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, 
 ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
 ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. z 2018 r. Dz. U. 

poz. 1260 z późn. zm.) 
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – określonych  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, licząc od następnego roku, w którym zakończono sprawę.  

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza udział w konkursie. 

 
              Zapoznałam/em się z treścią klauzuli  
 
………………………………………….. 
  (data i czytelny podpis) 
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Załącznik do ogłoszenia
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego „RODO. 

 

 
……………………………      ………………………….. 
                Miejscowość, data        (data i czytelny podpis) 
 
 

 
 
 

  

 


