•

Projektowanie maszyn

•

Budowa maszyn

•

Automatyka

•

Robotyka

comatic. to polska firma specjalizująca się w dziedzinie projektowania i budowy maszyn, automatyzacji procesów
technologicznych oraz robotyki przemysłowej. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu łączymy z pasją
tworzenia i zamiłowaniem do innowacyjnych technologii. Naszym celem jest tworzenie zoptymalizowanych
rozwiązań mających realny wpływ na rozwój i doskonalenie procesów przemysłowych.

MONTER MECHANIK
Miejsce pracy: Czułówek (pow. krakowski)

Zadania:
•
•
•
•
•

montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
wykonywanie prac ślusarskich (wiercenie, gwintowanie, obsługa elektronarzędzi)
serwisowanie maszyn
dbanie o stan techniczny maszyn, narzędzi i przyrządów pomiarowych
terminowa realizacja zadań

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wiedza z zakresu mechaniki precyzyjnej i pneumatyki
wykształcenie min. średnie/zawodowe
umiejętność obsługi elektronarzędzi
mile widziana umiejętność obsługi frezarki, tokarki konwencjonalnej
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
znajomość rysunku technicznego
skrupulatność, samodzielność, terminowość
umiejętność pracy w zespole
gotowość do wyjazdów służbowych
prawo jazdy kat. B
umiejętność obsługi komputera

Oferujemy:
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowania
benefity pozapłacowe
możliwość rozwoju zawodowego
partnerskie podejście i miłą atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV wraz z następującą klauzulą:
„Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez COMATIC. sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz
potwierdzam, iż zapoznałem z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych.”
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•
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Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szanowni Państwo Aplikujący do Pracy,
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMATIC. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza 1,
30-392 Kraków (dalej ADO).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a
RODO.
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ADO oraz operatorzy pocztowi.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym
jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
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