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Wójt Gminy Wiśniowa
ogłasza nabór na stanowisko kierowca/operator koparko- ładowarki
1. Wymagania niezbędne :
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- minimum roczne doświadczenie jako operator koparko-ładowarki,
- uprawnienia operatora koparko – ładowarki klasy III (wszystkie typy),
- prawo jazdy kategorii B+T lub B+E,
- wysoka dyspozycyjność.
2. Warunki pracy:
- stanowisko pracy głównie przy obsłudze koparki - ładowarki,
- podczas okresów kiedy prace koparko-ładowarką nie będą realizowane - wykonywanie
również innych prac z zakresu pracownika gospodarczego Urzędu Gminy (utrzymanie
czystości obiektów komunalnych, utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, prace
konserwacyjno-naprawcze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, drobne prace
remontowe infrastruktury komunalnej, prowadzenie ciągnika z przyczepą),
- praca w godzinach: poniedziałek 8:30 – 16:30, wtorek – piątek – 7:30 – 15:30 (w miarę
potrzeb praca możliwa również w nocy, niedziele i święta),
- forma nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas
określony, z możliwością późniejszego przedłużenia,
- wymiar czasu pracy – pełny etat.
3. Zainteresowanych prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym na dziennik
podawczy Urzędu Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu w terminie do 24.04.2019 r.
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowca/operator
koparko-ładowarki.”
4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Składający podanie na wyżej wymienione
stanowisko wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb aktualnej
rekrutacji
5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiśniowa 441; 32-412
Wiśniowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ug-wisniowa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
w procesie rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami

