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Kim jesteśmy?

TME to międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych, 
 elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej.
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PROGRAMISTA
ABAP
miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

analiza możliwości rozwoju systemu;
przygotowywanie nowych
funkcjonalności;
dbanie o wysoką jakość rozwiązań;
reagowanie na zgłaszane problemy;
samodzielne wyszukiwanie rozwiązań;
łączenie nowych technologii z istniejącą
infrastrukturą. Oczekujemy:

minimum rocznego doświadczenia na
podobnym stanowisku;
umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów;
ciągłego poszerzania swojej wiedzy
i podejmowania trudnych wyzwań;
umiejętności pracy w zespole, dzielenia
się wiedzą i komunikatywności;

Co na Ciebie czeka?

prywatna
opieka medyczna

karty sportowe kasa zapomogowo-
pożyczkowa

wczasy pod gruszą 
i karty prepaid

sekcje
zainteresowań

parking 
dla rowerów

dofinansowanie
do posiłków

świeże owoce 
i jogurty

szkolenia i kursy
językowe

międzynarodowe
środowisko pracy integracje i wiele,

wiele więcej...
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APLIKUJĄC PROSIMY O ZAŁĄCZENIE PONIŻSZYCH KLAUZUL:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu
uczestnictwa w rekrutacji;
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu
uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź
informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, 
z którym można się skontaktować poprzez email dpo@tme.eu;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 
(dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, 
w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu uczestnictwa w przyszłych
rekrutacjach;
4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do wzięcia udziału 
w rekrutacji;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do w terminie do 5 miesięcy od 
zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do 
przyszłych rekrutacji do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych 
w przedmiotowym celu;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

Dodatkowym atutem będzie:

znajomość SAP: SD, WM, MM, FI.
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