Grupa Enea to nowoczesny pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w gospodarce krajowej.
Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu
usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasja
realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja
i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole,
a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na
www.enea.pl.

Enea Oświetlenie / Oddział Szczecin informuje, że przyjmie na płatny staż do:

Rejonu Oświetleniowego Zielona Góra
Miejsce: Zielona Góra

Spółka: Enea Oświetlenie

Zakres zadań i realizowane projekty:







weryfikacja protokołów z oględzin infrastruktury oświetleniowej realizowanych przez Partnerów
Technicznych,
tworzenie i uzupełnianie paszportów i innych dokumentów zgodnie z przyjętymi procedurami.
nanoszenie zmian w systemie Facil++
przygotowywanie, po weryfikacji w systemie Facil++, zestawień w tabelach w Excel-u na
podstawie analizy ww. protokołów z uwzględnieniem własności urządzeń
przyjmowanie zgłoszeń o awariach
wykonywanie innych czynności biurowych

Nasze oczekiwania:



Student IV-V roku studiów dziennych i zaocznych lub absolwent (który obronił pracę magisterską
w ciągu ostatnich 12 miesięcy) kierunku o profilu elektroenergetycznym lub elektrotechnicznym
Dyspozycyjność – ok 35 h tygodniowo;

Oferujemy:






Zdobycie doświadczenia w jednej z największych firm z branży energetycznej w Polsce;
Realizacja ambitnych projektów;
Elastyczny czas pracy (szczególnie w okresie sesji);
Wsparcie opiekuna merytorycznego przez cały okres stażu;
Warsztaty z trenerem wewnętrznym.

Zgłoszenia przyjmowane są do: 20 czerwca 2018r. na adres rekrutacje.oswietlenie@enea.pl
Planowany termin rozpoczęcia 6-miesięcznego stażu to: 1 lipiec 2018r.

Załączając CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. nr 133 poz. 883 oraz rozporządzeniem 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: tel. 61 884 84 29, e-mail: eosw.iod@enea.pl.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia
danych – o ile zachodzi sytuacja wskazana w art. 17 ust. 1 RODO, a także ograniczenia przetwarzania. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.
Realizacja praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych
(eosw.iod@enea.pl)
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów rekrutacji, i przechowywane przez okres trwania procesu
rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych
na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji dane Pana/Pani będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich
uzyskania przez Administratora.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wobec
czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Administrator może
przetwarzać Pana/Pani dane osobowe inne niż wymienione w Kodeksie pracy, także na podstawie dobrowolnej zgody.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być
podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia,
wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będę podmioty Grupy ENEA. Administrator może powierzyć przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom
świadczącym Administratorowi usługi kadrowe, IT, księgowe, prawne, serwisowe, agencyjne, ochroniarskie, niszczenia
dokumentów. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności
i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

