Firma Nordkalk jeden z największych producentów branży wapienniczej w Europie
Północno-Wschodniej, posiadający kilka zakładów produkcyjnych w Polsce poszukuje
kandydata na stanowisko:

Sztygara
Miejsce pracy: Miedzianka k/Kielc
Osoba ta będzie odpowiedzialna za:
• Nadzór i organizację pracy na zmianie produkcyjnej w zakresie wykonania
postawionych celów oraz dla zapewnienia właściwej jakości produktu w
bezpiecznych warunkach prowadzenia robót górniczych.
• Zarządzanie podległymi pracownikami na wyznaczonej zmianie produkcyjnej.
• Egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania obowiązujących
procedur, regulaminów, przepisów z zakresu BHP i prawa geologicznego i
górniczego.
Od kandydatów oczekujemy:
• Stwierdzonych kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku osoby dozoru górniczego
w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopalinę z użyciem
materiałów wybuchowych.
• Umiejętności planowania i organizowania pracy w tym związanych z planowaniem
i rozliczaniem czasu pracy podległych pracowników.
• Znajomości przepisów prawa BHP oraz prawa geologicznego i górniczego.
• Doświadczenia w kierowaniu kilkuosobowym zespołem.
• Wykształcenia minimum średniego.
• Znajomości obsługi komputera, a w szczególności Microsoft Office, Excel.
• Znajomości j. angielskiego.

Oferujemy:
•

Zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę.

•

Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

•

Benefity pracownicze.

Prosimy o przesyłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:

personelinfo.pl@nordkalk.com
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nordkalk Sp. z o.o., pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków zgadza się
Pan/Pani na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w
celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Nordkalk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000010481, NIP 583-2167-150, Regon 191248246. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na
podane w ogłoszeniu 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, że 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.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

