
                          
 

 

 

 Sp. z o.o. 

W związku z dynamicznym rozwojem, producent i dystrybutor sprzętu do czyszczenia  
oraz inspekcji instalacji rurowych, poszukuje osób na stanowisko: 

  

Technik Serwisu 
Miejsce Pracy : Warszawa Wawer 

  

Numer referencyjny: 09/2021/Z9 
 

Opis Stanowiska: 

• produkcja, naprawy i przeglądy techniczne  maszyn i urządzeń z napędem 
elektrycznym i spalinowym.  

  

Wymagania:  

• wykształcenie techniczne: zawodowe lub średnie  (mechanik, elektromechanik),  
• gotowość do okazjonalnych wyjazdów służbowych, 
• znajomość podstaw obsługi komputera, 
• dobra organizacja pracy i systematyczność, 
• aktywne prawo jazdy kat. B, 
• uczciwość i wytrwałość w działaniu, 
• entuzjazm, optymizm i zaangażowanie. 

  

Oferujemy: 

• zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę, 
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
• atrakcyjne wynagrodzenie, 
• możliwość rozwoju zawodowego. 



                          
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie oferty zawierającej CV z zaznaczeniem 
nazwy stanowiska /numeru referencyjnego 

•       e-mailem rekrutacja@anb.com.pl 

•       lub pocztą na adres ul. Zerzeńska 36 , 04-787 Warszawa 

   

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "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.)."  

W przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie dodatkowej 
klauzuli „Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych 
procesów rekrutacyjnych”.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Obowiązek Informacyjny  

1. Administratorem danych osobowych jest ANB Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, ul Zerzeńska 36  

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe 
na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679).  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku 
wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody 
jednak nie dłużej niż do 1 roku od otrzymania aplikacji . Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
może zostać wycofana w dowolnym momencie droga elektroniczna na adres rekrutacja@anb.com.pl 
lub korespondencyjnie na adres Zerzeńska 36, 04-787Warszawa.  

Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego pracownicy spółek powiązanych 
kapitałowo, wspierające spółkę w realizacji procesu rekrutacji.  

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 


