
WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1 , 23-200 Kraśnik, NIP: 715-020-04-54, KRS: 0000035967 
Tel. 81 825-26-05 , fax: 81 825-24-76, www: http://www.wod-bud.com.pl , e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl 

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, REGON: 008020605, Kapitał zakładowy 50 000 PLN, Konto bankowe: PEKAO S.A. 63 1240 2395 
1111 0000 3328 2383 

 

 

 
WOD-BUD SP. Z O.O. 
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e-mail: rekrutacja@wod-bud.com.pl 

 

Brukarz/Robotnik drogowy 
Miejsce pracy: wg zapotrzebowania na budowy w woj. lubelskim 

ZAKRES ZADAŃ: 
 
1) wykonywanie prac prostych w zespole robót budowlanych w tym: 

• robót brukarskich, 

• układanie masy bitumicznej, 
 
NASZE OCZEKIWANIA: 
 
1) mile widziane doświadczenie przy budowach drogowych, 
2) umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej, 
3) prawo jazdy kat. B. 
 
Dodatkowo od kandydatów oczekujemy bardzo dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności 
w działaniu. 
 
OFERUJEMY: 
 
1) stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, 
2) podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 
3) zabezpieczenie w odzież ochronną, 
4) atrakcyjne wynagrodzenie. 
 
Każde wysłane CV musi zawierać poniższe oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 
(dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji): 
 
„W związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Brukarz/Robotnik drogowy wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze 
mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres wynikający z przepisu art. 22¹ 
Kodeksu pracy, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Mam świadomość, że niniejsza zgoda 
może być wycofana w każdej chwili.” 
 

http://www.wod-bud.com.pl/
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Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze CV zostało wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, 
należy dodatkowo zawrzeć oświadczenie o treści: 
„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych 
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w przyszłych procesach 
rekrutacji na takie lub podobne stanowiska, przez okres 9 miesięcy. Mam świadomość, że niniejsza 
zgoda może być wycofana w każdej chwili.”  
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji 
prowadzonej przez Wod-Bud Sp. z o.o. dostępna w siedzibie firmy ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 
Kraśnik lub na stronie internetowej www.wod-bud.com.pl w zakładce Praca 
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