Praca w Koncernie Sumitomo Electric Bordnetze oznacza globalne powiązania - ze współpracownikami na
całym świecie, z partnerami i klientami oraz z wieloaspektowymi możliwościami rozwoju osobistego, a przede
ZNAKOMICI WSPÓŁPRACOWNICY NA CAŁYM ŚWIECIE.
wszystkim z przyszłością branży motoryzacyjnej. W pojazdach jutra, elektroniki będzie coraz więcej - coraz więcej
wyprodukowanej przez nas! Witamy wśród nas!

Firma SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (grupa kapitałowa Sumitomo), jest czołowym producentem wiązek elektrycznych do samochodów VW, Skoda, Audi i Bugatti w Polsce.
Poszukujemy nowych pracowników na stanowisko:

Pracownik ds. dokumentacji projektowej
w Biurze Projektowo-Rozwojowym

Poszukując najlepszych kandydatów stawiamy przede wszystkim na ich rozwój i kompetencje, dbając o to, by reprezentowali najwyższy
poziom profesionalizmu w wykonywaniu powierzonych im zadań.
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne)
• mile widziana znajomość rysunku technicznego lub programów do
komputerowego wspomagania projektowania ( AutoCad, itp. )
• min. komunikatywnej znajomości języka niemieckiego,
• mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• znajomości pakietu MS Office,
• kreatywności, samodzielności, komunikatywności, umiejętności
pracy w zespole, dynamiki w działaniu,
• zorientowania na klienta.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie z szeroko rozwiniętymi dodatkami:
- premie regulaminowe,
- coroczna inflacyjna regulacja wynagrodzeń,
• atrakcyjny pakiet socjalny:
- dofinansowanie i organizacja wypoczynku dla
pracowników i ich rodzin,
- dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci
pracowników,
- karty podarunkowe i bony świąteczne,
- dofinansowanie do zajęć sportowych, wydarzeń
kulturalnych (koncerty, teatr),
Główne zadania:
• możliwość rozwoju poprzez:
• współpraca z konstruktorami i przygotowanie dokumentacji rysunko- udział w licznych szkoleniach, konferencjach
wej,
i targach branżowych,
• przygotowanie rozłożenia wiązek - model 2D (LDorado-design),
- dofinansowanie i refundację nauki pracowników,
• analiza schematów elektrycznych,
- jasne ścieżki rozwoju,
• praca z bazą Klienta, obróbka i zarządzanie przepływem danych,
• pracę w międzynarodowym koncernie:
• prowadzenie dokumentacji obejmującej zmiany techniczne,
- wyjazdy służbowe w ramach kraju i poza granicami,
• sprawdzanie dokumentacji rysunkowej na zgodność z wymogami
- współpraca w międzynarodowych zespołach,
Klienta,
- możliwość pracy za granicą w innych zakładach
• prowadzenie dokumentacji rysunkowej.
Grupy Sumitomo,
• kontakt z nowoczesną technologią,
• możliwość zakupu samochodu marki VW w preferencyjAplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres
nych cenach od dealera,
rekrutacja@sebn.com lub dostarczyć osobiście do Działu Personalnego.
• podstawowa opieka medyczna na terenie firmy:
- lekarz, pielęgniarka,
Informujemy że, odpowiemy tylko na wybrane oferty, a oferty bez poniższej
- bezpłatne szczepienia dla pracowników i ich rodzin,
klauzuli nie będą w ogóle rozpatrywane.
• grupowe ubezpieczenie na życie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest SE Bordnetze Polska sp. z o.o., z którą można skontaktować się pod adresem, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów
Wlkp. oraz poprzez adres e-mail: rekrutacja@sebn.com lub telefonicznie 95 7 365 848 / 817
2. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych
również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania CV.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SE Bordnetze Polska sp. z o.o., moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze
mnie zgody przed jej cofnięciem”.
Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.
Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez SEBN do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SE Bordnetze Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”

SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
Telefon: (0-95) 7 365 848 / 817

e-mail: rekrutacja@sebn.com

