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Pracownik biurowy – Specjalista ds. administracji  
Miejsce pracy: biuro Kraśnik, lubelskie  

ZAKRES ZADAŃ: 

• Współpraca z działem rozwoju w zakresie typowania lokalizacji inwestycji OZE; 

• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie opracowywania raportów środowiskowych i projektów 

budowlanych związanych z budową farm fotowoltaicznych; 

• Współpraca z urzędami administracji publicznej (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Regionalne Dyrekcje 

Ochrony Środowiska, Zakłady Energetyczne, itp.); 

• Analiza projektów budowlanych, raportów środowiskowych oraz innych dokumentów związanych z 

przygotowaniem inwestycji; 

• Przygotowywanie wniosków środowiskowych oraz Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia; 

• Monitorowanie postępów współpracy z instytucjami administracji publicznej. 

 

NASZE OCZEKIWANIA: 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne); 

• Doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji; 

• Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz KPA i prawa budowlanego; 

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office); 

• Czynne prawo jazdy kat. B. 

 

OFERUJEMY: 

 

• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w stabilnym zespole pracowników; 

• Przyjazną atmosferę pracy; 

• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia  

• Możliwość wszechstronnego rozwoju własnego poprzez szkolenia; 

• Zatrudnienie na umowę o pracę; 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, motywacyjny system premiowy. 
 
 

  

Prosimy o wysyłanie CV wyłącznie na adres email: rekrutacja@wod-bud.com.pl  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem  Łukasz Kułaga telefon 517102200 

Informujemy, że w ramach prowadzonej rekrutacji wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą Państwa wykształcenie 

oraz doświadczenie zawodowe mogą Państwo złożyć dwa oświadczenia: 

1.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych 

załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO (w tym dane o stanie zdrowia, o przekonaniach politycznych, ujawniających pochodzenie 

rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych itp.)  

2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez WKW spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółkę komandytową proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 9 

miesięcy. 

 

Oświadczenia wskazane powyżej,  mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV w następujący sposób: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych 

przez WKW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przez okres najbliższych 9 miesięcy. 
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2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych 

do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W PROCEDURZE REKRUTACJI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WKW SP. Z O.O. S.K. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest WKW spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Irena 82, 37-470 Zaklików, z którą kontakt jest 

możliwy od adresem ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik. 

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie 

z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę. 

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, w zakresie wskazanym w przepisach prawa 

pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy), jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych 

osobowych, podanych przez Państwa dobrowolnie, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda, 

która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dane szczególnej 

kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku ul. Piłsudskiego 12/1, 23-

200 Kraśnik na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. Szczegółowych informacji dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem 

e-mail: iod@pcat.pl.   

5. Ponadto państwa dane możemy przekazać także podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji. 

6. Państwa dane zgromadzone na potrzeby rekrutacji będą przechowywane do zakończenia tego procesu. Jeżeli wyrazicie 

pisemną zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas dane przechowywane będą przez 

maksymalny okres kolejnych 9 miesięcy. 

7. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w rekrutacji, podanie Waszych danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, 

w jakim będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (w szczególności art. 221 k.p.). W pozostałym zakresie 

ich wskazanie jest dobrowolne.  

8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; 

sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia 

przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia 

ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już 

potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, bądź gdy cofniecie zgodę na ich przetwarzanie.  

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 
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