
Zakres odpowiedzialno ści

Pakowanie wyrobów zgodnie ze zleceniem produkcyjnym,
Wizualne sprawdzanie pakowanych wyrobów,
Wypełnianie raportu pakowania w karcie zlecenia produkcyjnego

Oczekiwania wobec kandydata

Wykształcenie zawodowe 
Min. 6 miesięcy doświadczenia w zakładzie produkcyjnym 
Mile widziane uprawnienia energetyczne G1
Gotowo ść do pracy w systemie czterobrygadowym - warunek kon ieczny 
Umiejętność pracy w zespole, dokładność

Oferta firmy

 Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku   

 Dodatek płacowy za prac ę w systemie czterobrygadowym 
 Możliwość rozwoju poprzez szkolenia oraz kursy
 Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych - m.in. dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk dla dzieci, bony okazjonalne, 
 paczki mikołajkowe
 Dodatkowe benefity - m.in. prywatna opieka medyczna dla pracownika i członków rodziny, możliwość skorzystania z dodatkowego
 ubezpieczenia, pracowniczy program emerytalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacj i z dopiskiem: Pakowacz_Tychy

adres e-mail: rekrutacja@grupakety.com

Prosimy o doł ączenie o świadczenia nast ępującej tre ści:

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Aluform Sp. z.o.o., prosimy 
zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
 
"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby 
przyszłych rekrutacji prowadzonych w Aluform Sp. z.o.o. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od 
wyrażenia zgody.”
 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy

Informujemy, i ż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dok umentów nie zwracamy

Pakowacz

Dołącz do nas wspieraj ąc swoimi umiej ętno ściami i do świadczeniem wykwalifikowanych
pracowników w spółce zale żnej Grupy K ĘTY w ALUFORM Sp. z o.o. w Tychach 

O F E R T A     P R A C Y

Grupa K ęty najwi ększy polski producent profili i komponentów alumini owych.
Krajowy lider z siln ą pozycj ą wśród znacz ących europejskich przetwórców aluminium. 

Uznana marka, swoim klientom z ró żnych krajów i bran ż oferuje najwy ższej jako ści wyroby i serwis. 
Jest jedn ą z 25 spółek Grupy Kapitałowej K ęty, który zatrudnia ł ącznie ponad 5000 pracowników.

miejsce pracy:  Tychy
ilość wakatów: 3



INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

tzw. RODO, Aluform Sp. z o.o. informuje, że: 

Administratorem danych osobowych jest Aluform Sp. z o.o. (ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy, NIP 

6462864614).  

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji wynikających z przepisów prawa pracy, a 

także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy .  

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Aluform Sp. z o.o.  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Obejmują one w 

szczególności: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 

4) wykształcenie; 

5) kwalifikacje zawodowe; 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

W przypadku danych osobowych, które nie są wymienione w art. 221 § 1 k.p., podstawą ich 

przetwarzania jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dotyczy to 

takich danych jak np.: 

• wizerunek (zdjęcie); 

• prywatny adres poczty elektronicznej i prywatny numer telefonu; 

• testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej; 

• zapis wideo rozmowy. 

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Aluform Sp. z o.o., w 

szczególności są to przełożeni, a także podmiotów świadczące usługi rekrutacyjne,  kadrowe, 

informatyczne. 

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy w Aluform Sp. z o.o. W 

zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych jest 

dobrowolne. 

Masz prawo do żądania od Aluform Sp. z o.o.: dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania 

ich kopii, a także żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem 

sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa), ograniczenia ich przetwarzania 

oraz prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).  

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej 

cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie 

między jej udzieleniem a cofnięciem.  

 

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania 

z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem 

Cyganem, e-mail: IODO_Aluform@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres Aluform 

Sp. z o.o. 

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (organ nadzorczy). 



 

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo 

jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub tak długo jak jest to niezbędne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania ani 

przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

 

Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego, dotyczącego przetwarzania danych 

osobowych kandydatów do pracy w Aluform Sp. z o.o. w dniu ………………………. . 

 

                                 

 

…………………………  

        podpis         

 


