Firma UZIN Utz Polska jest spółką należąca do międzynarodowego koncernu UZIN UTZ AG.
Na rynku polskim jest już obecna od ponad 20 lat. Dla montażystów wykładzin i parkietów na
całym świecie grupa UZIN jest synonimem nowatorskich rozwiązań oraz doskonałej jakości
produktów do układania podłóg.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik Recepcji (k/m)
miejsce pracy: LSSE Legnica
Czas rekrutacji: 30.01.2019-11.02.2019

Twoje obowiązki:












obsługa recepcji firmy w tym połączeń telefonicznych, przyjmowanie gości i
kierowanie ich do innych pracowników,
współpraca z dostawcami materiałów biurowych i wyposażenia
kontrola faktur spedycyjnych
organizacja bieżącej pracy biura, w tym prowadzenie bieżącej obsługi
administracyjnej
koordynacja obiegu dokumentów i zapewnianie właściwego przepływu informacji
współpraca z poszczególnymi działami
rezerwacja hoteli i biletów lotniczych dla pracowników
zarządzanie przestrzenią biurową oraz wyposażeniem kantyn ( artykuły spożywcze,
biurowe higieniczne )
obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia biura
dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Nasze oczekiwania:










minimum średnie wykształcenie lub wyższe licencjackie
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
mile widziane doświadczenie w pracy biurowej w zakresie nw. obowiązków
prawo jazdy kat. B
praktyczna znajomość pakietu MS Office
bardzo dobra i sprawna organizacja pracy
umiejętność współpracy, komunikatywność i elastyczność
umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
zaangażowanie, rzetelność, uczciwość, samodzielność

Oferujemy:







umowę o pracę na pełny etat i na czas określony
różnorodność działań
samodzielność
w pełni wyposażone stanowisko pracy
możliwość uczestnictwa w lekcjach angielskiego
z czasem pakiet zdrowotny

Aplikuj:


CV i list motywacyjny wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą
informacyjną dla ubiegających się o zatrudnienie, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, prosimy kierować na adres:
rekrutacja@uzin-utz.com do dnia 11 lutego 2019 r.
Zgłoszenia złożone inna drogą nie będą rozpatrywane

Wzór oświadczenia:
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją Administratora Danych Osobowych
„Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie” dotyczącą ochrony
danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO.
…………………………………..
/data i własnoręczny podpis

Prosimy o zapoznanie się:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Uzin Utz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul.
Jaworzyńska 287 , zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Uzin Utz Polska Sp. z o.o. danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W
każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@uzinutz.com.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest
konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam
swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w

oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych,
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres prowadzonej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w
przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres prowadzenia
rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

