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SERWISANT KONTENERÓW
CHŁODNICZYCH 

Przeglądy i serwis kontenerów chłodniczych,
Pomoc przy wykonywaniu napraw agregatów
chłodniczych,
Kontakt i współpraca z dostawcami części
zamiennych do agregatów chłodniczych,
Sporządzanie kosztorysów napraw.

wykształcenie min. zawodowe,
znajomość podstawowych zagadnień
chłodnictwa i elektryki,
otwartość na osobisty rozwój zawodowy,
odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność,
umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków po przyuczeniu do zawodu :

Oczekiwania:

Uprzejmie informujemy, że wszystkie podania
zostaną poddane dokładnej analizie jednak
odpowiemy wyłącznie na wybrane kandydatury.

Proszę o zapoznanie się z treścią poniższej
informacji dot. przetwarzania danych osobowych i
zamieszczenie klauzuli w CV.
 
Klauzula:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Melog Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na powyższe stanowisko ogłoszone w
dniu 16.03.2021r.
Jednocześnie zostałam (-em) poinformowana (-y),
że mam prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.”
 
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych jest Medlog Poland
(zarejestrowana pod adresem Plac Kaszubski
17/208, 81-350 Gdynia). 
Aby umożliwić Ci realizację Twoich uprawnień,
ustanowiliśmy punkt kontaktowy, z którym możesz
się skontaktować we wszelkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych
pisemnie na adres: Plac Kaszubski 17 lok. 208; 81-
350 Gdynia.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z
prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody
przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,
a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego
danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji
nie dłużej niż 1 rok kalendarzowy.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą,
ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy RODO. Podanie danych w zakresie
wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w
procesach rekrutacyjnych.”

OFERUJEMY:

 prywatną opiekę medyczną,
• ubezpieczenie grupowe,
• kartę Multisport,
• kartę LunchPass z comiesięcznym doładowaniem,
• indywidualną naukę języka angielskiego online,
• atrakcyjne zniżki na rejsy MSC Cruises


