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Zadania:
 $QDOL]D]DS\WDĔRIHUWRZ\FKLGRNXPHQWDFML
 $QDOL]RZDQLHLSRUyZQ\ZDQLHRIHUW
 3R]\VNLZDQLHRIHUWRGGRVWDZFyZLZ\NRQDZFyZ
 3U]\JRWRZ\ZDQLHSU]HGPLDUyZUREyWNRV]WRU\VyZRIHUWRZ\FKQDSRG
VWDZLHGRNXPHQWDFMLEXGRZODQHM
 3U]\JRWRZ\ZDQLHLZ\V\áDQLHRIHUWFHQRZ\FKGR,QZHVWRUyZ=DPD
ZLDMąF\FK
 8G]LDáZQHJRFMDFMDFK
Wymagania:
 8PLHMĊWQRĞüF]\WDQLDGRNXPHQWDFMLEXGRZODQHM
 =QDMRPRĞüSURJUDPyZ$872&$'1250$
 =QDMRPRĞüSDNLHWX062ႈ
FH GRGDWNRZ\PDWXWHPEĊG]LH]QDMRPRĞü
063URMHFW
 0LOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHQDSRGREQ\PVWDQRZLVNX
 6\VWHPDW\F]QRĞüGRNáDGQRĞü
 %DUG]RGREUDRUJDQL]DFMDSUDF\ZáDVQHM
 ,QLFMDW\ZDVDPRG]LHOQRĞüLNUHDW\ZQRĞü
 =QDMRPRĞüWHFKQRORJLL]ZLą]DQ\FK]UHDOL]DFMą
Oferujemy:
 0RĪOLZRĞüUR]ZRMX]DZRGRZHJRZG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMąFHMVLĊ¿UPLH
 3UDFĊZ]JUDQ\PLDPELWQ\P]HVSROH
 0RĪOLZRĞüXF]HVWQLF]HQLDZFLHNDZ\FKSURMHNWDFK
 1LH]EĊGQHQDU]ĊG]LDSUDF\
&9SURVLP\NLHURZDüQDDGUHVPHLORZ\ELXUR#NLNVFSO
Osoby zainteresowane ofertą pracy i speániające kryteria okreĞlone w wymaganiach prosimy o przesáanie
dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz z nastĊpującą klauzulą:
•

•

WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą
w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia niniejszego postĊpowania rekrutacyjnego na stanowisko
Specjalista ds ofertowania .W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostĊpnionych w celu
przeprowadzenia postĊpowania rekrutacyjnego przysáuguje Pani/Panu prawo dostĊpu do treĞci danych,
prawo do sprostowania danych, prawo do usuniĊcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do Īądania przeniesienia danych. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe wyraĪenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak niezbĊdne w celu rozpatrzenia zgáoszenia w toku rekrutacji.
WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą
w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia innych przyszáych postĊpowaĔ rekrutacyjnych w KIK Sp.
z o.o..SK., w szczególnoĞci postĊpowaĔ rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko
zbliĪone. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe zostaáem poinformowany, Īe wyraĪenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbĊdne w celu wziĊcia mojego zgáoszenia pod uwagĊ
w innych przyszáych procesach rekrutacyjnych.

Ponadto informujemy, Īe:
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ¿zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepáywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie
danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostĊpnionych w celu przeprowadzenia
postĊpowania rekrutacyjnego jest KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa
6a, wpisana do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pani/Pana dane osobowe bĊdą
przetwarzane przez okres niezbĊdny do przeprowadzenia postĊpowania rekrutacyjnego.

