Gdańskie Autobusy i Tramwaje ТОВ, найбільша комунікаційна компанія в Помор'ї, працевлаштує кандидата на
повний робочий день на посади у сфері:

ВОДІЙ МІСЬКОГО АВТОБУСА (КАТ. Д)
(зовнішній набір, пропозиція для жінок і чоловіків)

Опис посади
•
•
•
•
•
•

правильна експлуатація автобусу, що використовується,
догляд за довіреним майном,
керування автобусом відповідно до Правил дорожнього руху,
здатність ефективно діяти під тиском від часу та в стресових умовах, безпечне та
пунктуальне виконання пасажирських перевезень на комунікаційних лініях Товариства,
обслуговування пасажирів (інформація, продаж квитків),
інформування про несправності та дефекти транспортних засобів помічені на маршруті

Вимоги
•
•
•
•
•
•

водійське посвідчення категорії «D»,
свідоцтво про вступну кваліфікацію або періодичне навчання водіїв (водійське
посвідчення з кодом 95),
психологічне рішення (ст. 39 Закону про автомобільний транспорт),
знання топографії міста Гданська, дисциплінованість та відповідальність, хороша
психофізична підготовка, клієнтоорієнтованість,
доступність/ змінна робота згідно з графіком у системі еквівалентного робочого часу,
висока особиста культура та комунікативні навички

Пропонуємо
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зарплата за роботу в розмірі ............................ плюс додатки (премія за стажування,
ювілейна премія, щомісячна премія, пів- річний бонус)
стабільне працевлаштування в Товаристві на підставі трудового договору
широкий соціальний пакет (канікули «під грушею», літні табори, новорічні пакети для
дітей, літні колонії та табори для дітей та інші)
службові квитки та квитки для членів сім'ї
можливість брати участь у спортивних секціях (наприклад, футбол, велосипед)
доступ до карти Multisport
групове страхування
доступ до Планів капіталу працівників (PPK)
можливість консультації p психологом компанії
стажування для дітей працівників
Якщо ви зацікавлені, подайте заявку, натиснувши кнопку «Подайте заяву».
Ми залишаємо за собою право зв'язуватися лише з обраними кандидатами

ПОДАЙ ЗАЯВУ
Будь ласка, додайте положення про згоду:
[ ] «Даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою найму на роботу Водія міського автобуса (категорія D), зазначену компанією
Gdańskie Autobusy i Tramwaje ТОВ за адресою: Jaśkowa Dolina 2 (80-252) Гданськ, відповідно до статті 6 (1) бук. в Розпорядження (ЄС) 2016/679
Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та вільним
переказуванням таких даних та скасуванням Директиви 95/46 /ЄEC (Загальний регламент про захист даних)
Згідно з ст. 13 абз. 1 і 2 GDPR, повідомляю вам, що:
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1) контролером ваших персональних даних є Gdańskie Autobusy i Tramwaje ТОВ зі штаб-квартирою
у Гданську (80-252) за адресою вул. Jaśkowa Dolina 2, що діє на підставі запису в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру, який
веде районний суд Гданськ-Північ м. Гданськ, VII господарський відділ Національного судового реєстру за номером 0000186615, REGON
192993561, NIP 2040000711
2) інспектором з захисту даних у Gdańskie Autobusy i Tramwajе ТОВ є Марек Ролевіч службова електронна адреса: iod@gait.pl, службовий
телефон 58 / 341-00-21
3) ваші персональні дані будуть оброблятися з метою:
-проведення поточної процедури набору працівників GAIT ТОВ на підставі даної згоди (ст. 6 абз.1 бук. a GDPR).
4) одержувачем ваших персональних даних будуть лише особи, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих
положень
5) Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом терміну, зазначеного в оголошенні, але не довше, ніж до закінчення процедури набору
6) ви маєте право на доступ до змісту своїх даних та право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на передачу даних, право
внести скаргу проти персональних даних, яких надання є добровільним - право відмовитися від їх обробки у будь-який момент, без впливу
на законність обробки, котра була здійснена на підставі згоди, даної до її відкликання.
Заява про відкликання згоди на обробку персональних даних вимагає її подання в письмовій формі або електронною поштою на адресу
електронної пошти iod@gait.pl
7) якщо відчуваєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення GDPR, маєте право подати скаргу до голови Управління
захисту персональних даних у Варшаві, вул. Stawki 2, з яким можете зв’язатися наступним чином:
листом: вул. Stawki 2, 00-193 Варшава;
- через електронну скриньку для заяв за адресою: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- по телефоні: (22) 531 03 00
8) надання Вами своїх персональних даних не є обов’язковим, але умовою для подання кандидатом заяви на роботу в GAIT ТОВ
9) Ваші дані не будуть оброблятися в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання.
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