
Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-400) przy Al. Floriana Kobylińskiego 25. Z Administratorem danych można

się skontaktować: listownie na powyżej wskazany adres lub przez e-mail: ce@centrumedukacji.pl. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych listownie: na adres Administratora lub przez e-

mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby

wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 Ustawy Kodeks pracy: imię (imiona) i

nazwisko; data urodzenia; wskazane dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku rekrutacji o pracę);

c) przekazanie nam w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w szerszym zakresie niż określają to przepisy prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/ Pana dobrowolna zgoda na wykorzystywanie Pani/ Pana danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych (sformułowana w odrębnym

oświadczeniu);

e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1 - uzasadniony interes administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się na stronie www.centrumedukacji.pl, w zakładce Kariera.

Dodatkowe informacje:

1. Przesłane przez Pana/ Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
2. Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Specjalista ds. Informatyki

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Płock

Rekrutacja zewnętrzna

Pełny etat

Umowa o pracę

Specjalista

Ważne do:

31.08.2021r. 

Twój zakres obowiązków

Zarzadzanie infrastrukturą sieciową i serwerową (środowisko MS Windows Server)

Zarzadzanie bazami danych SQL, MS Access

Monitorowanie i nadzór nad poprawnością działania infrastruktury IT 

Dbanie o kondycję sprzętu komputerowego oraz jego poprawną konfigurację

Dbanie o bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo całej infrastruktury IT

Nasze wymagania

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, przy wsparciu administratora 

sieciami

Umiejętność diagnozowania problemów sprzętowych i systemów

Wykształcenie kierunkowe

Znajomość systemów Microsoft oraz konfiguracji urządzeń sieciowych (router, switch, 

firewall)

Oferujemy

Umowę o pracę – stabilne, 

długoterminowe zatrudnienie

Realne możliwości rozwoju i 

podnoszenie kompetencji

Organizację nastawioną na budowanie 

partnerskiej atmosfery i dobrych relacji

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

Branżowe platformy e-learningowe

Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy

Szkolenia zewnętrzne

Wymiana wiedzy technicznej w firmie

Życiorys zawodowy (CV)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Zgłoszenie powinno zawierać

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

rekrutacja@centrumedukacji.pl

Wpisując w temacie wiadomości: Specjalista ds. Informatyki

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ORLEN Eko Sp. z o.o. w celu realizacji innych 

(w tym przyszłych) procesów rekrutacyjnych.

(* niepotrzebne skreślić)

Wyrażona zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na proces rekrutacji. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych listownie na adres

ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.eko@orlen.pl lub rekrutacja.eko@orlen.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Okresowe tworzenie kopii zapasowych w celu zabezpieczenia danych

Zarządzanie treściami stron internetowych

mailto:ce@centrumedukacji.pl
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http://www.centrumedukacji.pl/

