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Linki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

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 przypad-
ku 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 wycofa-
nia 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 ustrukturyzo-
wanym, 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.

Wyślij CV na praca@tme.pl. 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.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

• opracowywanie procedur regulujących zasady funkcjonowania 
   poszczególnych jednostek organizacyjnych;
• tworzenie dokumentacji regulującej standardy obowiązujące w firmie;
• przeprowadzanie analizy zmian proponowanych do istniejącej dokumentacji;
• współpraca z innymi jednostkami firmy w zakresie tworzenia 
   i modyfikacji procedur;
• administrowanie obowiązującymi procedurami;
• zarządzanie elektronicznym rejestrem procedur.

Oczekujemy:

• umiejętności pozyskiwania wiedzy w organizacji;
• zdolności przekładania pozyskiwanych informacji na procedurę;
• doświadczenia w czytaniu procesów biznesowych;
• dobrej znajomości pakietu MS Office;
• komunikatywnej znajomości języka angielskiego (min. B1).

Co oferujemy?
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I o wiele więcej...

Jesteś biegły w czytaniu i opracowywaniu procedur? Potrafisz bez trudu 
pozyskiwać i analizować informacje? Jeśli tak, dołącz do nas – stworzymy 
przestrzeń do realizacji Twoich pomysłów i rozwoju zawodowego!

SPECJALISTA DS. PROCEDUR
Miejsce pracy: Łódź


