
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Cement Ożarów S.A. z siedzibą ul. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000383260, 
REGON: 830000977, NIP: 8630001399, kapitał zakładowy: 114.979.980,00 PLN, wpłacony w całości. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na 
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w w ogłoszeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Cement 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. Twoje dane osobowe wskazane 
ww 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. Możemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej 
przezprzez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 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 
GeneralnegoGeneralnego 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 przetwarzamy w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 (jednego) roku  od otrzymania CV, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w 
przyszłych rekrutacjach przez okres 1 (jednego) roku od otrzymania CV. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, 
dochodzeniadochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji. 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. 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 Cement Ożarów S.A. KRS 00000383260.  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.osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@ozarow.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

Informacje na temat firmy można uzyskać pod adresem: 
www.ozarow.com.pl

Aplikuj 

Oferujemy:

• Uczestniczeniem w opracowywaniu dokumentacji technicznej

• Przygotowaniem zakresów zapytań ofertowych, prowadzeniem korespondencji w  sprawach 

technicznych

• Prowadzeniem pracy stacji elektroenergetycznych, silników, analizy zabezpieczeń, 

administrowaniem systemami syndis 

• Tworzeniem i administrowaniem harmonogramami pomiarowymi w zakresie elektrycznym • Tworzeniem i administrowaniem harmonogramami pomiarowymi w zakresie elektrycznym 

maszyn i obiektów 

• Koordynowaniem i kontrolowaniem prac pomiarowych i diagnostycznych 

• Gromadzeniem danych, katalogowaniem, opracowywaniem protokołów z wykonanych 

pomiarów wraz z zaleceniami remontowymi

Pracując z nami zajmiesz się:

• Masz wykształcenie wyższe –  preferowany kierunek elektroenergetyczny  

• Znasz dobrze język angielski w tym techniczny

• Znasz pakiet Microsoft Office i  programy AutoCAD

• Jesteś odpowiedzialny wobec realizowanych zadań 

• Wykazujesz inicjatywę w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole

• Znasz zabezpieczenia, systemy sterowania i nadzoru nad stacjami elektroenergetycznymi, 

syndis RV, syndis energia lub podobnymi? Świetnie! To dla nas dodatkowy atut! syndis RV, syndis energia lub podobnymi? Świetnie! To dla nas dodatkowy atut! 

Dołącz do nas jeżeli:

Cement Ożarów S.A. działa na rynku materiałów 
budowlanych od 1978 roku, oferując szeroki 
asortyment najwyższej jakości cementów. 
Posiadamy piec cementowy o wydajności do 8500 
ton klinkieru na dobę – to największa instalacja 
tego typu w Europie!

Od roku 1995 należymy do międzynarodowego 
koncernu CRH z siedzibą w Irlandii, znajdującego 
się w gronie największych producentów 
materiałów budowlanych na świecie. CRH 
prowadzi produkcję w 32 krajach, zatrudniając 
około 90000 pracowników w ponad 3700 
lokalizacjach na całym świecie! 

Karsy k/Ożarowa
Inżynier Elektryk (Wydział Elektryczny)

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=34cba11b320b45e498abb8e9d316ba7b

