Pomocnik
magazyniera
Miejsce pracy: WROCŁAW

Przedsiębiorstwo HAK to lider na rynku nowoczesnych i niestandardowych rozwiązań w dziedzinie
transportu bliskiego. Tworzymy jednostkowe projekty dla największych firm, spełniające wymagania
wszystkich środowisk pracy. Posiadamy status Biura Badawczo-Rozwojowego, prowadzimy szeroką
działalność naukową, a przede wszystkim – kreujemy niestandardowe rozwiązania, które są dla nas
nieustannym wyzwaniem.

OFERUJEMY:
 Pracę w oparciu o umowę zlecenie, stawka godzinowa: 14 zł brutto;
 Jednozmianowy system pracy: pon – pt. 7:00 – 15:00;
 Praca wakacyjna;

ZADANIA:




pakowanie towarów;
pomoc przy załadunkach / rozładunkach;
inne prace magazynowe;

WYMAGANIA:



status studenta;
chęć i dyspozycyjność do podjęcia pracy w okresie wakacyjnym;
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kariera@hak.com.pl
W temacie wiadomości prosimy o wpisanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dokładnie zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli i dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dokumentach aplikacyjnych:

Zgodnie z rozporządzeniem 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
informujemy iż administratorem Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych / CV jest
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 4d, (dalej Przedsiębiorstwo),
e_mail: a_pitulec@hak.com.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a
ich przetwarzanie jest niezbędne w procesie zatrudnienia. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim. Po
zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane pozostaną w Przedsiębiorstwie przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną trwale
usunięte z bazy danych Przedsiębiorstwa. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku

podejrzenia nieprawidłowości, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urząd Ochrony Danych
Osobowych).
Informujemy, że podstawowy zakres danych osobowych zamieszczonych w CV powinien zawierać takie informacje jak: imię
(imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (e-mail lub telefon), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego
zatrudnienia. Zamieszczenie wszelkich dodatkowych danych, w tym wizerunkowych, wykraczających poza wskazany zakres
ma charakter dobrowolny.
Informuję, że zapoznałem, - am się z treścią powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (54-519), ul. Jerzmanowska 4d, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pomocnik
magazyniera. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe wykraczające ponad podstawowy zakres, w tym
dane wizerunkowe, mają charakter dobrowolny - również wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w związku z
prowadzoną rekrutacją.

