
 

 

Rekrutujemy! 

Poszukujemy pracownika na stanowisko Asystent/-ka Dyrektora. 
 

Miejsce pracy: Warszawa, biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań 

Obowiązki: 
- bieżąca obsługa Członków i Kontrahentów Izby; 
- przygotowywanie pism i dokumentów; 
- zarządzanie obiegiem dokumentacji oraz jej 
archiwizacja; 
- zapewnienie przepływu informacji; 
- dbałość o sprawne funkcjonowanie biura; 
- przygotowywanie prezentacji i zestawień;  
- organizacja spotkań; 
- dbanie o pozytywny wizerunek Izby. 

Oczekujemy: 
- znajomości obsługi pakietu MS Office; 
- wysokiej kultury osobistej; 
- zdolności dobrej organizacji pracy; 
- samodzielności; 
- łatwości w nawiązywaniu kontaktów; 
- umiejętności redagowania tekstów (pism, 
dokumentacji biurowej). 
Mile widziana znajomość języka obcego  
(angielski lub niemiecki). 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
dagmara.tyc@pigr.pl 
 

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
  

 
Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań,  z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 
3/5, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 
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)”. 
  
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 
(dalej: Administrator/PIGR), tel. 22 828-03-41, e-mail: biuro@rusztowania-izba.org.pl. 
2. Zgodnie z przepisami prawa pracy - art. 221  §§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 917) Administrator 
żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane 
kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
Pracodawca może żądać podania danych osobowych, o których mowa w pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju 
lub na określonym stanowisku. 
3. Państwa dane osobowe w wyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego; 
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na Administratorze danych 
obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych. 

4. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z art. 22
1
 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w 

postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych.  
5. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. doradztwo w zakresie rekrutacji, doradztwo 
prawne oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 
6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  
7. Przysługuje Państwu  prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej. 
9. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu. 
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