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UNIA to czołowy polski producent maszyn rolniczych sprzedający maszyny w ponad 60 krajach na 
całym świecie. W Polsce maszyny produkuję w 4 fabrykach zatrudniających ponad 1000 osób. 

 
Oferując pracę dbamy, aby osoby, które dołączają do naszego zespołu charakteryzowały się 

wysoką kulturą osobistą oraz przygotowaniem merytorycznym. 
 

Mechanik serwisowy maszyn rolniczych 
 

OPIS STANOWISKA: 
 

 Do obowiązków pracownika będzie należała naprawa maszyn rolniczych w fabryce oraz w 
terenie. 

 
WYMAGANIA: 
 

 wykształcenie techniczne zawodowe lub średnie 
 doświadczenie na podobnym stanowisku 
 prawo jazdy kategorii B 
 gotowość do wykonywania zleconych prac poza miejscem zamieszkania (delegacje), 

 zorientowanie na wyniki, komunikatywność, dyspozycyjność 
 
OFERUJEMY: 
 

 ciekawą pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 umowę o pracę 
 atrakcyjne wynagrodzenie 
 satysfakcjonującą pracę w doborowym zespole 
 profesjonalne narzędzia pracy 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry.brzeg@uniamachines.com 

 
 
 
 
 

Prosimy o zawarcie w treści CV niniejszej klauzuli: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AGROMET PILMET Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu. 
 

Może Pani/Pan udzielić również zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dopisując do 
powyższej zgody następujące zdanie: 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROMET PILMET Sp. z o.o. z 

siedzibą w Brzegu (49-301) przy ul. Fabryczna 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 00000019328, nr NIP 747 15 95 019, nr REGON 531423382. Może skontaktować 

się Pani/Pan z administratorem danych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na 

adres: kadry.brzeg@uniamachines.com 

Prawną podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana 

dobrowolna zgoda, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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, RODO). 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz AGROMET 

PILMET Sp. z o.o. usługi hostingowe i IT, w tym w zakresie obsługi poczty elektronicznej oraz portalom 

rekrutacyjnym, za pośrednictwem których mogą zostać przesłane CV – wyłącznie w przypadku gdy 

korzysta Pani/Pan z takich portali aby przesłać nam CV. Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko, na które 

Pani/Pan aplikuje i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji, najpóźniej po 

2 miesiącach od jej zakończenia. W przypadku gdy udzieliła Pani/udzielił Pan zgody również na 

przetwarzanie danych osobowych w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, możemy 

przetwarzać dane osobowe dłużej, maksymalnie przez okres jednego roku. 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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