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Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko : 

ROBOTNIK GOSPODARCZY / PALACZ C.O. 

 

Wymagania: 

• doświadczenie zawodowe min. 2-letnie (palacz C.O.) 

• obowiązkowość i sumienność 

• uprawnienia palacza C.O. 

• prawo jazdy kat. B 

 

Opis stanowiska: 

• wykonywanie prac palacza C.O.  

• wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy Lubicz  

• współpraca z zespołem realizującym zadania 

 

Oferujemy: 

• dobre i stabilne warunki pracy 

• możliwość dalszego rozwoju zawodowego 

• przyjazną atmosferę w pracy 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.   

Oferty prosimy składać na adres e-mail biuro@zuk-lubicz.pl             

W sprawie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny  56/ 678-53-14.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO). 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 56. 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 

• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, 

• sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 
6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres 

3 miesięcy od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do 

przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych 

uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. 

 


