
 

 

POSZUKUJEMY  

osób do pracy na stanowisko 

KIEROWCA - ŁADOWACZ 

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

 

KIEROWCA - Ładowacz  

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. 

Region : lubuskie  

 

Opis stanowiska: 

 prowadzenie pojazdów mechanicznych  
 dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny pojazdów 
 wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych 
 wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej 
 załadunek ręczny odpadów komunalnych 
 opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów 
 przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i innych obowiązujących na stanowisku pracy 

Wymagania: 

 posiadanie prawa jazdy kategorii C (mile widziane C+E) 
 minimum 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych pojazdów mechanicznych 
 dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu na przewóz rzeczy, karty kierowcy 
 znajomość przepisów o ruchu drogowym i transporcie drogowym 
 dyspozycyjność i elastyczność 
 zdolności organizacyjne własnej pracy 
 odpowiedzialność i rzetelność 

Oferujemy: 

 

 stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 
 umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ; 
 dwuzmianowy system czasu pracy    
 możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji z możliwością dofinansowania  
 pełen pakiet świadczeń socjalnych 
 bony i paczki świąteczne  
 programy : rekomendacji i stypendialny  
 premie i nagrody   
 dodatki do wynagrodzenia  
 pakiet ubezpieczeń grupowych 
 pakiet bezpłatnych szczepień 
 

 



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 lub 784 065 026 

 

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.”  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Oferta pracy ważna do :  30.08.2018 

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. ) informujemy, 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.  

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@inneko.pl
mailto:odtj.reszel@gmail.com



