Jeśli szukasz ciekawej i stabilnej pracy, chcesz zdobywać doświadczenie w gronie specjalistów to ta
oferta jest właśnie dla Ciebie! Firma PGK Sp. z o.o. zatrudnia osoby z doświadczeniem, jak i świeżo
upieczonych absolwentów. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku to firma,
która zajmując się realizacją zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, ogromną
wagę przykłada do ochrony środowiska naturalnego. Głównym celem Przedsiębiorstwa jest jak
najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów,
świadcząc swoje usługi na terenie miasta Słupska i gmin ościennych. Drugą najważniejszą gałęzią
działalności Przedsiębiorstwa jest letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników. Ponadto Spółka
realizuje wiele innych zadań, obejmujących m.in. produkcję energii elektrycznej i cieplnej, sprzedaż
surowców wtórnych, naprawę pojazdów i specjalistycznego sprzętu, edukację ekologiczną, etc.

Specjalista ds. ekonomicznych
Miejsce pracy: Słupsk
Od kandydata oczekujemy umiejętności:
•
•
•
•
•
•
•

tworzenia analiz finansowych
przygotowywania prognoz przepływów pieniężnych,
oceny rentowności inwestycji i transakcji,
opracowywania biznes planów w nowych przedsięwzięciach i projektach,
sporządzania budżetu spółki oraz okresowych prognoz,
sporządzania analiz i kontroli kosztów,
przygotowywania raportów.

Oczekiwania pracodawcy:
•
•
•
•

wykształcenie wyższe ekonomiczne,
znajomość zasad sporządzania budżetów oraz kalkulacji kosztów,
umiejętne posługiwanie się komputerem w tym biegła obsługa pakietu MS Office a w
szczególności Excela
orientacja w przepisach prawa podatkowego,

•
•
•
•

umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, samodyscyplina z naciskiem na
terminowość i jakość realizowanych zadań,
rzetelność i odpowiedzialność
efektywna praca w zespole
samodzielność w działaniu i zaangażowanie.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - pełny etat,
ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
stabilne zatrudnienie
pakiet medyczny
atrakcyjny pakiet socjalny
profesjonalne szkolenia podnoszące posiadane umiejętności

Wymagane dokumenty :
•
•
•

CV
list motywacyjny
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, szkolenia, uprawnienia

Dokumenty aplikacyjne proszę o przesyłanie na adres mailowy: edyta.ryjewska.fk@pgkslupsk.pl.,
bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do 15.11.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ
W związku z wejściem w życie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:
1.
Administratorem danych jest: jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółką z o.o. z
siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, 76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-00056-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł,
2.
Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, lecz
konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.
Podstawa przetwarzania danych osobowych: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
4.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

5.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
6.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie
dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych.
7.
Za zgodą kandydatów w okresie roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe
będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych osobowych.
8.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych.
Dodatkowo w przypadku wyrażenia chęci na udział w kolejnych rekrutacjach proszę
o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych
rekrutacji w okresie roku od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

