
Laborant Kontroli Jakości

Lokalizacja: Karsy k/Ożarowa, woj. świętokrzyskie

Grupa Ożarów S.A. jest jedną z najbardziej 

innowacyjnych firm w branży produkcji 

cementu. Zawdzięczmy to naszej kulturze 

organizacyjnej, pełnemu zaangażowaniu 

pracowników oraz dostępowi do najlepszych 

technologii. Jesteśmy dumni, że należymy 

do irlandzkiej grupy CRH. Dzięki temu 

na bieżąco obserwujemy i wdrażamy 

n o w o c z e s n e  r o z w i ą z a n i a  w  b r a n ż y 

cementowej, a nasi pracownicy mogą 

rozwijać się w ramach międzynarodowej 

struktury grupy. 

Innowacyjność Etyka Bezpieczeństwo
Pracy

Troska o 
Środowisko

Kultura
Współpracy

Szczegóły na drugiej stronie



Posiadasz doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz znasz normy EN 196 

Analizy chemiczne i fizyczne materiałów budowlanych nie mają przed Tobą tajemnic

Jesteś dyspozycyjny w systemie zmianowym

Znasz dobrze język angielski w mowie i piśmie

Jesteś dobrze zorganizowany, odpowiedzialny i zdyscyplinowany

Jesteś osobą komunikatywną oraz potrafisz działać w zespole

Masz wykształcenie średnie chemiczne

Potrafisz obsługiwać programy pakietu MS Office

Pracując z nami zajmiesz się:

Oferujemy:

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających 

list motywacyjny i CV na adres mailowy: 

rekrutacja@ozarow.com.pl 

Dołącz do nas jeżeli:

szkoleń i możliwości

Przygotowaniem do badań próbek cementu, klinkieru i materiałów używanych 

do jego produkcji

Bieżącą kontrolą i kalibracją aparatury kontrolno- pomiarowej  

Terminowym i dokładnym raportowaniem wyników badań

Wykonywaniem analiz chemicznych, instrumentalnych i fizycznych

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym 

także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, 

polegającyna ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami 

w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe możemy przekazać do spółki CRH Materials Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, KRS 255211, które pozostaje w tej samej grupie kapitałowej 

co Grupa Ożarów S.A. KRS 0000038326

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV 

następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Grupa Ożarów S.A. danych 

osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 

rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami 

pod adresem: dane.osobowe@ozarow.com.pl.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania 

danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie 

wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia 

skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach 

szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy 

prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane 

osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 

którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie 

nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko 

wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 (jednego) roku  a gdy wyraziłaś/eś zgodę 

na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 (jednego) roku. Ponadto Twoje dane 

osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obr ony przed 

roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat 

od zakończenia rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Grupa Ożarów S.A. ul. Księdza Ignacego 

Skorupki 5, 00-546 Warszawa, adres do korespondencji: Karsy 77, 27-530 Ożarów 

(Pracodawca, administrator danych),  zgadzasz się na przetwarzanie 

przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 

w ogłoszeniu.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń 

o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT 

takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail : 

dane.osobowe@ozarow.com.pl.


