październik 2021

Asystent ds. hydrotechniki
Miejsce pracy: Kielce
Zadania:
•
•
•
•

wsparcie przy opracowaniu dokumentacji projektowej,
samodzielne sporządzanie przekrojów i profili cieków,
opracowywanie rysunków rzutów, widoków i przekrojów konstrukcji na podstawie przykładowych rysunków w
konsultacji w projektantem
opisy operatów, projektów budowalnych, wykonawczych, specyfikacji, na podstawie przykładowych dokumentacji
i w konsultacji z projektantem

Wymagania:
•
•
•
•
•

wykształcenie w zakresie budownictwa, budownictwa wodnego, inżynierii i gospodarki wodnej,
dobra znajomość oprogramowania Autocad lub pokrewnego (IntelliCad),
dobra znajomość rysunku technicznego i umiejętność składania dokumentacji,
wiedza z zakresu Prawa budowlanego i Prawa wodnego,
otwartość na nowe wyzwania, chęć rozwoju i zgłębiania wiedzy.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Pakiet świadczeń dodatkowych: dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenie grupowe dla pracowników i
ich bliskich, zaplecze socjalne
Pracę przy ciekawych i nowatorskich projektach
Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
Możliwość awansu
Dużą samodzielność w działaniu
Bezpośrednią komunikację oraz bieżącą informację zwrotną
Zespół przyjaźnie nastawionych do siebie ludzi, którzy dbają o dobre relacje, atmosferę w pracy i po niej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres rekrutacja@ioze.pl lub poprzez link,
który trzeba skopiować i wkleić do przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=99af4f8f4b984776a266ed0fd09ce
718
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest INSTYTUT OZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajna 41a w
Kielcach, NIP 9591858942, Regon 260294313. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji
na wyżej wymienione stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia lub żądania ich usunięcia, a podanie ich treści jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan 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. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną zniszczone. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Spółkę INSTYTUT OZE.”

