
Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

ZADANIA:
• malowanie elementów żeliwnych
• obsługa linii malowania

WYMAGANIA:
• umiejętności manualne 
• dokładność i spostrzegawczość

ZAPEWNIAMY PRZESZKOLENIE

OFERUJEMY:
• pracę w stabilnej firmie, w przyjaznej atmosferze
• rozwój umiejętności i zdobywanie doświadczenia

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do 17.09 br. na adres: 
rekrutacja@avkpolska.pl

lub AVK Polska Sp. z o.o.,  ul. Jakubowska 1, 62-045 Pniewy

AVK Polska Sp. z o.o. jest zakładem produkującym armaturę 
przemysłową dla instalacji wodociągowych i przeciwpożarowych

DOŁĄCZ 

DO NAS!

mailto:rekrutacja@avkpolska.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że
Administratorem Twoich danych osobowych jest AVK Polska Sp. z o.o. (dalej jako: „MY”).
Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: avkpolska@avkpolska.pl lub nr telefonu 061 29 10 000.
Posługujemy się danymi na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją między
nami a Tobą w związku z przeprowadzaną rekrutacją, przez okres niezbędny do jej zakończenia
chyba, że wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co
jednak pozostaje bez wpływu na okres przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych są firmy
obsługujące nas w ramach IT, a w razie takiej konieczności dane mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak
bez wypływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy
automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich
podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych tj.
AVK Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy dla potrzeb procesu
rekrutacji. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda
może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celi i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
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