
Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7. Z Administratorem danych można się skontaktować:

listownie na powyżej wskazany adres lub przez e-mail: rekrutacja.eko@orlen.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.eko@orlen.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);

i) 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);

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

oświadczeniu);

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

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą nasi dostawy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. dostawcy usług IT.

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się na stronie www.orleneko.pl, w zakładce Kariera lub Dane osobowe.

Dodatkowe informacje:

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

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

ORLEN Eko Sp. z o.o.

Rzeszów

Rekrutacja wew / zew

Pełny etat

Umowa o pracę

Specjalista

Ważne jeszcze ilość dni

do: 30.11.2022

Twój zakres obowiązków

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

Nadzór nad obowiązkiem przeprowadzania badań laboratoryjnych ścieków, wód 
opadowych, gleby

Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości do organów administracji i organów 
kontrolnych w tym GUS, PRTR, KOBIZE

Nasze wymagania

Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

Biegła znajomość zagadnień i przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska

Doświadczenie przy wykonywaniu opracowań związanych z ochroną środowiska

Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie na podobnym stanowisku 

Mile widziane

Oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Praca w nowoczesnym 

i międzynarodowym koncernie

Możliwość pracy z ekspertami 

z różnych branż 

Wyzwania zawodowe na światowym 

poziomie

Uczestnictwo w dużych, nowatorskich 

projektach

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwość rozwoju w zagranicznych spółkach

Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy

Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan

Program wspierający rodzinę

Dostęp do platformy kafeteryjnej

Życiorys zawodowy (CV)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Zgłoszenie powinno zawierać

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

rekrutacja.eko@orlen.pl

Wpisując w temacie wiadomości: OŚ Rzeszów

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.

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, wnioskowanie o dyspozycję wypłaty, 
składanie stosownych ewidencji 

Udział w zakładowych komisjach, komisjach odbiorów inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych

http://www.orleneko.pl/

