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Oferty pracy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Łomianki
 

Opis stanowiska:

Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w
zakresie:

organizacji udzielania zamówień publicznych,

powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego,

sporządzania sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.

Analizowanie planów zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi z jednostek
organizacyjnych Spółki, celem przekazywania Zarządowi ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. raportu
nt. planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych.

Kompletowanie  i  weryfikowanie  materiałów  źródłowych  jednostek  organizacyjnych  Spółki,
stanowiących podstawę do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w
trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z zachowaniem konkurencji oraz
wstępnej kwalifikacji,

Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o dzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jak  również  na  podstawie  procedur
wewnętrznych  (w  szczególności  sporządzanie  SWZ,  publikowanie  ogłoszeń,  sporządzanie
umów,   prowadzenie  dokumentacji  postępowań,  obsługa  platformy  e-  zamówienia  oraz
platformy zakupowej Zamawiającego - OPEN NEXUS),

Wnioskowanie  o  powoływanie  komisji  przetargowych  oraz  udział  w  pracach  komisji
przetargowych

Prowadzenie ewidencji udzielonych przez Spółkę zamówień publicznych.

Prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań.

Przeprowadzanie analiz rynku wykonawców i wybranych cen usług i dostaw.



Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe,

Doświadczenie  zawodowe  minimum  3  lata  w  prowadzeniu  postępowań  o  udzielenie
zamówienia publicznego (przygotowywanie SWZ, umów, badanie i ocena ofert)

Znajomość przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.
U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do niej,

Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych,

Zdolność analitycznego myślenia i samodzielność,

Terminowość i rzetelność,

Umiejętność organizacji i planowania czasu i pracy,

Bardzo dobra znajomość MsOffice,

Znajomość FIDIC mile widziana,

Mile widziane doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych,

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,

Praca od zaraz,

Stałe godziny pracy,

Dofinansowanie do opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

CV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji  w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy  poinformować,  iż  administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w
Łomiankach  Sp.  z  o.o.  w  celu  przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia  procesu  rekrutacji  na
stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj.
art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO),  a  w  przypadku  podania  danych  osobowych  niewynikających  z
Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).



Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  sześciu  (6)  miesięcy  od  rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne  do  wzięcia  udziału  w  rekrutacji.  Pozostałe  dane  osobowe  (np.  wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  dostawcom  usług  publikacji  ogłoszeń  o
pracę,  dostawcom  systemów  do  zarządzania  rekrutacjami,  dostawcom  usług  IT  takich  jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje  dotyczące  przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  procesu  rekrutacji  nie  będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy
zwik@zwik-lomianki.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji  w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Laboranta w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a
w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia



sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

 

 

 

OFERTY ARCHIWALNE DOSTĘPNE PONIŻEJ
 

 

Młodszy Specjalista ds. Analiz

Miejsce pracy: Łomianki
 

Opis stanowiska:

wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody

wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków



pobieranie próbek wody i ścieków

nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w Laboratorium

prowadzenie dokumentacji oraz zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami

walidacja/potwierdzenie metod badawczych stosowanych w Laboratorium

praca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania:

wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub pokrewne)

znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad walidacji i szacowania niepewności

znajomość zasad pracy w akredytowanym laboratorium

znajomość metod kontroli jakości badań

znajomość podstawowych metod analitycznych oraz pobierania próbek

umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja czasu pracy

zaangażowanie oraz otwartość na zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, umiejętność
podejmowania decyzji

znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie norm przedmiotowych

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

możliwość dalszego rozwoju zawodowego wraz ze zdobywaniem doświadczenia

pracę w młodym, dynamicznym zespole

Wymagane dokumenty:

CV

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

 

Specjalista ds. obsługi klienta

Opis stanowiska:

przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i
nadzór nad terminami ich realizacji,

obsługa klientów w zakresie wyjaśniania faktur, sprawdzanie zaległości, sald i wpłat,

obsługa klientów w zakresie zawierania umów na usługi wodociągowe i kanalizacyjne,



przyjmowanie reklamacji i sprawna obsługa klientów w tym zakresie,

tworzenie i utrzymywanie bazy danych klientów Spółki,

udzielanie informacji o warunkach przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Łomianki oraz na temat bieżących taryf,

przyjmowanie i udzielanie informacji w zakresie ewentualnych awarii sieci oraz terminów ich
usuwania,

przygotowywanie projektów umów pomiędzy klientami i Spółką na świadczenie usług w
zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków,

rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

obsługa klientów,

wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego,

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: minimum średnie i 3 lata doświadczenia lub wyższe i 1 rok doświadczenia

doświadczenie zawodowe w obsłudze telefonicznej klienta,

umiejętność współpracy z zespołem,

wysoka kultura osobista,

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

dobra organizacja pracy,

sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,

zdolności komunikacyjne,

staranność w wykonywaniu powierzonych zadań,

umiejętności obsługi pakietu MS Office

 

Naszym pracownikom oferujemy:

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej

Wymagane dokumenty:



CV w tym nr telefonu i adres poczty elektronicznej,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Operator koparko-ładowarki w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6
ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu
pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego



przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

 

Operator koparko-ładowarki

Opis stanowiska:

obsługa koparko-ładowarki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

Wymagania: 

wykształcenie zawodowe

uprawnienia na operatora koparko-ładowarki klasa III

minimum 3 lata stażu pracy jako operator koparko-ładowarki

aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu
operatora koparko-ładowarki

Wymagane dokumenty:

CV

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Operator koparko-ładowarki w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6
ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu
pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.



Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

Inspektor Nadzoru

Wymagania:

wykształcenie: wyższe techniczne

uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w branży sanitarnej

doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku inspektora
nadzoru lub kierownika robót (preferowane kierowanie budową sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej)

znajomość AutoCAD, MS Office i programów do kosztorysowania

mile widziana znajomość procedur FIDIC

mile widziane doświadczenie przy projektach podlegających pod ustawę PZP

Wymagane dokumenty:

CV

kserokopia dyplomu

kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Inspektora Nadzoru  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

 

Kierowca kat. C



Opis stanowiska:

obsługa samochodu ciężarowego typu śmieciarka

pomoc przy załadunku zaworkowanych odpadów zielonych do śmieciarki

Wymagania: 

prawo jazdy kat. C

minimum 3 lata stażu pracy jako kierowca

aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu
kierowcy

Wymagane dokumenty:

CV

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Kierowca kat. C w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)



przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

 

Pracownik brygady komunalnej

Opis stanowiska:

Pracownik brygady komunalnej będzie wykonywał prace związane z odbiorem i załadunkiem odpadów
zielonych, rozładunkiem w miejscu składowania odpadów. Pracownik brygady komualnej będzie
odpowiadał za przestrzeganie zasad transportu, zabezpieczenie transportowanego ładunku oraz
wydawanie worków.

Oczekujemy:

Sumienności i rzetelność w wykonywaniu powierzonych czynności, sprawności fizycznej,
dyspozycyjności oraz umiejętności pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

CV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia
stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092
Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na
stanowisko Pracownik brygady komunalnej w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6
ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu



pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia
procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest 
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie
nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o
pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244,
05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922)”.

Opcje strony


