
Zarząd GWDA sp. z o.o.  
ul. Na Leszkowie 4 w Pile 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 
AUTOMATYK 

 
       

 
 

1. Opis stanowiska: 
  utrzymanie ciągłości ruchu urządzeń AKPiA i ciągów technologicznych 
  reagowanie na awarie i utrzymanie ruchu procesu technologicznego 
 samodzielne lub zespołowe wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii AKPiA, szaf 

sterowniczych, maszyn będących na wyposażeniu Zakładów Spółki, urządzeń 
elektronicznych, systemów transmisji danych 

 prowadzenie bieżącej konserwacji automatyki i urządzeń 
 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
 wykształcenie kierunkowe, zawodowe lub średnie (warunek konieczny) 
 znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową 
  mile widziane doświadczenie w naprawie i konserwacji maszyn produkcyjnych 
 umiejętność analizy i posługiwania się dokumentacją techniczną 
 aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1kV z możliwością doszkolenia w przypadku braku   

uprawnień 
 brak przeciwwskazań do pracy na wysokości 
 samodzielność i komunikatywność 
 prawo jazdy kat. B 
 gotowość do pracy w systemie zmianowym 

 

   3. Oferujemy: 
 stabilną pracę w przyjaznym zespole pracowników 
 pracę na pełen etat 
 objęcie pakietem świadczeń socjalnych 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
 równoważny system czasu pracy 

 

   4. Wymagane dokumenty: 
 CV z  opisem przebiegu pracy zawodowej 
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień  

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie spółki osobiście, pocztą na adres:  GWDA sp. z o.o.  
ul. Na Leszkowie 4 , 64-920 Piła lub e-mail: kadry@gwda.pl; biuro@gwda.pl w terminie do dnia 
31.01.2022 r. 
 

Prosimy pamiętać o dołączeniu i podpisaniu klauzuli:  

Wyrażam dobrowolnie zgodę Spółce GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Na Leszkowie 4 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jestem świadoma / świadomy*, że 
udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. 
Ewentualne odwołanie przeze mnie zgody Spółce GWDA sp. z o.o. na przetwarzanie dotyczących 
mnie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych 



dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, gdy nie zostanie zawarta z nami umowa 
o pracę, umieść dodatkowo w klauzuli następujący zapis:  

„Zgadzam się na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż do dnia ………… ”.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) mamy obowiązek 
poinformować Cię, że: 
1) Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rekrutacją 

jest GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Na Leszkowie 4. 
2) Cele przetwarzania Twoich danych osobowych związane są z rozpatrzeniem kandydatury przez 

potencjalnego pracodawcę. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa pracy (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda 
na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO). 

3) Podanie przez Ciebie danych osobowych naszej Spółce, jako potencjalnemu pracodawcy,  ma 
charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez 
Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy 
w GWDA sp. z o.o. 

4) Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

5) Respektujemy Twoje prawa do: 
 dostępu do dotyczących Ciebie danych, 
 sprostowania (poprawiania) danych, 
 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO),  
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
6) Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Cię dane osobowe przez okres nie dłuższy 

90 dni od momentu ich otrzymania, chyba że dobrowolnie zadeklarujesz nam możliwość 
przechowywania danych przez dobrowolnie wskazany dłuższy okres. Po tym okresie dane 
zostaną – w zależności od Twojej decyzji - trwale usunięte z naszych zasobów, względnie odesłane 
na Twój adres. 

7) Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z GWDA sp. z o.o. umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.  

8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
w sprawach przetwarzania danych osobowych telefonicznie: nr – 67 213-61-54 


