
ANB Sp. z o.o.

У зв’язку з динамічним розвитком виробник та дистриб'ютор обладнання для чищення та перевірки систем
трубопроводів шукає людей на цю посаду:

Технік сервісу

                           Місце роботи: Варшава Вавер

Довідковий номер: 09/2021/Z9

Опис роботи:

- виробництво, ремонт та технічний огляд машин та пристроїв з електричними двигунами та двигунами 
внутрішнього згоряння

Вимоги:

• професійна або середня технічна освіта (механік, електромеханік)
• готовність до випадкових відряджень
• знання основ роботи комп’ютера
• хороша організація роботи та регулярність
• діюче посвідчення водія категорії В
• чесність і наполегливість у дії
• ентузіазм, оптимізм та відданість справі

Ми пропонуємо:

• працевлаштування на підставі трудового договору
• робота в компанії з затвердженою позицією на ринку
• приваблива зарплата
• можливість професійного розвитку

Якщо ви зацікавлені, надішліть свою пропозицію, що містить ваше резюме, з назвою посади / довідкового 
номера

• електронною поштою rekrutacja@anb.com.pl
• або поштою за адресою вул. Zerzeńska 36,04-787 Варшава

Будь ласка, додайте наступний пункт: "Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться в моїй 
пропозиції про роботу, для цілей процесу найму відповідно до Закону від 29 серпня 1997 року про захист 
персональних даних (Журнал законів 2002 , № 101)., П. 926 із змінами) ".

("Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).")

Якщо ви погоджуєтесь брати участь у майбутньому підборі персоналу, будь ласка, додайте додатковий пункт "Я 
згоден на обробку моїх персональних даних для цілей майбутніх процесів підбору персоналу".(„Wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych” )

Просимо звернути увагу на те, що ми контактуємося лише з обраними кандидатами

Інформаційний обов'язок

1. Адміністратором персональних даних є ANB Sp. z o.o., зі штаб -квартирою у Варшаві, вул. Zerzeńska 36
Ви маєте право вимагати доступу до ваших персональних даних, виправлення, видалення або обмеження 
обробки, право заперечувати проти обробки, а також право передавати дані. Надання даних є добровільним, 



відповідно до положень Закону від 26 червня 1974 р. Кодексу законів про працю (стаття 6 (1) (с) Регламенту 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679). Обробка інших даних, крім тих, про які йдеться у 
вищезгаданому Законі, можлива на основі вашої згоди (стаття 6 (1) (а) Регламенту Європейського Парламенту 
та Ради (ЄС) 2016/679).
Персональні дані оброблятимуться до закінчення процедури найму, а у разі згоди на участь у майбутніх 
процедурах підбору персоналу - до відкликання згоди, але не довше ніж через 1 рік після отримання заяви. 
Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час електронною поштою на адресу 
rekrutacja@anb.com.pl або шляхом листування на адресу Zerzeńska 36, 04-787 Варшава.
Одержувачами даних можуть бути особи, що консультують персонал, працівники компаній, пов'язаних  
капіталом, які підтримують компанію в процесі найму.
Водночас, ми хотіли б повідомити вам, що ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу.


