
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg przyjmie do pracy osobę na stanowisko 

robotnik gospodarczy.

Miejsce pracy: teren sołectw Kiczyce i Pierściec.

Termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po wyłonieniu kandydata.

Umowa o pracę na pełny etat.

Do obowiązków osoby zatrudnionej między innymi należeć będzie:

- odśnieżanie chodników, dojść do przystanków autobusowych, terenów przy wiatach 

przystankowych,

- wykaszanie rowów, poboczy oraz innych terenów,

- czyszczenie przepustów,

- zbieranie śmieci,

- wykonywanie drobnych prac montażowych,

- grabienie liści,

- wycinanie krzewów samorostów.

Wymagania:

- wykształcenie minimum podstawowe,

- dyspozycyjność,

- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,

- umiejętność obsługi kosy spalinowej oraz kosy żyłkowej,

-  umiejętność obsługi piły do cięcia drewna,

- mile widziane prawo jazdy kat. B.

CV należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów,

lub wysłać na adres e-mail: biuro@mzd.skoczow.pl do dnia 22 czerwca 2018r. do godziny 15:00.

mailto:biuro@mzd.skoczow.pl


W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

informujemy  -  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2 Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27.04.2016 r.  w sprawie  ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L z  04.05.2016  r.,  Nr  119,  s.  1),  zwanego  dalej

w skrócie „RODO”, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor  Miejskiego Zarządu Dróg reprezentujący  

Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 14. Dane kontaktowe 

Administratora to: biuro@mzd.skoczow.pl , tel. /33/ 487-49-43. 

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  można  się  skontaktować

wysyłając e-mail na adres: ido@mzd.skoczow.pl, bądź telefonicznie /33/ 487-49-43 wew. 21.

3) Zebrane dane przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  art. 6 ust. 1

lit. c RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (T.j. Dz. U.

2018 poz. 917) dalej Kodeks Pracy,

4) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji.

5) Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji do dnia 15 lipca 2018r.

6) Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO,  osoba  składająca  podanie  posiada  prawo  do

żądania  od  administratora:  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  sprostowania

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia

przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia

udzielonej  zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,  a  ponadto,  posiada prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Osoba  składająca  podanie  ma  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, nie podanie danych

osobowych  uniemożliwi  uwzględnienie  podania  w  procesie  rekrutacji,  a  w  pozostałym

zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział w procesie tej rekrutacji.

9) Odbiorcami  danych będą  osoby upoważnione przez  Dyrektora  Miejskiego Zarządu Dróg do

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

10) Zebrane  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  

profilowane. 
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