UNIA to największy polski producent maszyn rolniczych. Wytwarza ich rocznie blisko 25 000, z czego ponad 10 000 trafia
na eksport do 60 odbiorców na całym świecie. Aby je zbudować zużywa rocznie 100 000 ton najwyższej jakości stali.
UNIA produkuje swoje maszyny i wyroby farmerskie w czterech fabrykach (Grudziądz, Brzeg, Słupsk, Kąty Wrocławskie).
Cztery fabryki grupy kapitałowej UNIA ma pod dachem łącznie 11,5 ha powierzchni produkcyjnej i pracuje w nich blisko 1
000 osób. Mają oni do dyspozycji nowoczesne biura konstrukcyjne, centra obróbcze i lasery pozwalające zachować
doskonałą powtarzalność części.
UNIA to dzisiaj producent szerokiej palety maszyn. Ich łączna oferta obejmuje 700 pozycji wśród których znajdziemy
m.in. sprzęt do uprawy i siewu, ochrony roślin, uprawy ziemniaka, przyczepy oraz maszyny do zbioru zielonek
niskołodygowych.

MECHANIK SERWISU MASZYN ROLNICZYCH
Miejsce pracy: Grudziądz

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:








Realizowanie zadań serwisowych w zakresie maszyn rolniczych na terenie całej Polski z bazą techniczną w
fabryce w Grudziądzu
Proponowanie i wprowadzanie rozwiązań usprawniająco-modernizujących
Udzielanie wsparcia serwisowego i technicznego dla klientów
Przeprowadzanie napraw i przeglądów prewencyjnych
Wsparcie w przygotowaniu ofert serwisowych
Współpraca przy doskonaleniu produktów
Efektywną współpracę między poszczególnymi zespołami serwisowymi w realizacji świadczonych usług

Oczekiwania:







Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku lub w służbach utrzymania ruchu
Samodzielność, odpowiedzialność i terminowość wykonywanych zadań
Umiejętność pracy w zespole oraz doskonała organizacja pracy własnej
Gotowość do częstych wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych (ok. 70% czasu pracy)
Prawo jazdy kategorii B
Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Oferujemy:




pracę w doświadczonym zespole
szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
pracę w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: nadia.witkowska@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 Unia Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
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 Unia Sp. z o.o. z siedzibą w
Grudziądzu (86-300) przy ul. Szosa Toruńska 32/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000147646, nr NIP 876-100-86-92, nr REGON 870320113. Może skontaktować
się Pani/Pan z administratorem danych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na
adres: kadry.grudziadz@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 Unia 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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