
 

 

POSZUKUJEMY  

osób do pracy na stanowisko 

PRACOWNIK UTRZYMANIA ZIELENI  

 

INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje osób do pracy na stanowisko: 

PRACOWNIK UTRZYMANIA ZIELENI  

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp.  

Region : lubuskie 

 

Opis stanowiska: 

 realizacja podstawowych prac z zakresu pielęgnacji roślin , tj. wykaszanie traw i chwastów, pielęgnacja 

żywopłotów 

 nasadzanie, nawożenie i podlewanie roślin 

 nasadzanie drzew 

 grabienie wiosenne oraz jesienne  

 podlewane drzew i krzewów w okresie letnim 

 uzupełnianie kory  

 cięcia sanitarne i formujące  

 wykonywanie podstawowych prac gospodarczych i ogrodniczych  

 dbałość o czystość i porządek w wyznaczonym obszarze  

 wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu niezbędnego do pracy 

Wymagania: 

 co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w firmie zajmującej się konserwacją i utrzymaniem zieleni  

 umiejętność wykonywania pracy samodzielnie 

 sumienność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę  

 dobra organizacja pracy, 

 prawo jazdy kat. B oraz  kat. T 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 praca w pełnym wymiarze czasu pracy,  

 szkolenia przydatne do wykonywania pracy na stanowisku 

 narzędzia niezbędne do wykonywania pracy 

 przyjazne środowisko pracy 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na adres mailowy:  rekrutacja@inneko.pl lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516.  
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W CV prosimy o załączenie klauzuli:  

„Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. ) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 

Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, będącą jednocześnie administratorem 

danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. , dla 

potrzeb przeprowadzenia aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.”  

 

Oferta pracy ważna do : 20 sierpnia 2018.r.  

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego : 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016r. ) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski ,  reprezentowana przez Prezesa Artur 

Czyżewski. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Reszel, tel. 0509 936 160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie 

art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz 

Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez Administratora.  

5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.  
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