
CHCESZ ZADBAĆ O SWOJĄ KARIERĘ?

Zapraszamy do Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - jednej z fabryk największego 
koncernu automotiv na świecie. Tu wszystko nabiera rozpędu. Nabierzesz go i TY! 

STAŻYSTA W DZIALE Techniki Zakładowej
Miejsce pracy: Polkowice, woj. dolnośląskie

JAK O CIEBIE ZADBAMY?

DOFINANSOWANIE 
DO KARTY 

MULTISPORT

WYNAGRODZENIE 
ZASADNICZE I  ROK         
5186  ZŁ BRUTTO

MOŻLIWOŚCI 
ROZWOJU

OPIEKA MEDYCZNA 
I REHABILITACYJNA NA 

TERENIE ZAKŁADU

CZYM BĘDZIESZ SIĘ 
ZAJMOWAĆ?

PASUJESZ DO NAS JEŚLI 
POSIADASZ…

 Wspieranie osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie energią w zakładzie

 Audytowanie aktualnego stanu 
wdrożenia normy ISO 50001:2018

 Wsparcie linii produkcyjnych w 
operacyjnym zarządzaniu energią

 Wsparcie linii produkcyjnych w 
optymalizacji procesów zarządzania 
energią w zgodzie z normą ISO 
50001:2018

 Wypracowywanie działań 
optymalizacyjnych w poszczególnych 
obszarach i ich implementacja na 
pozostałą część zakładu

 Status studenta lub absolwenta  z tytułem 
co najmniej licencjata lub inżyniera

 Wiedzę w zakresie infrastruktury 
elektroenergetycznej

 Znajomość zagadnień normy ISO 50001:2018 
 Komunikatywną znajomość  j. niemieckiego 

(min. B1), ew. j. angielskiego (min. B1)
 Znajomość pakietu MS-Office w praktyce
 Zdolności analityczne
 Chęć rozwoju w zakresie wdrażania i 

optymalizacji normy ISO 50001:2018
 Umiejętność pracy w zespole

Oferty zawierające CV i list motywacyjny, prosimy kierować na adres mailowy: staz@vwmp.pl 
z dopiskiem „Stażysta w dziale  Techniki Zakładowej” do dnia 20.02.2022r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
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Jeśli wypełnisz dokumenty aplikacyjne i prześlesz je na wyżej wskazany adres e-mail, przekażesz  swoje dane 
osobowe spółce Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (59 – 101) przy ul. Strefowej 1 
(dalej: VWMP). Od momentu pozyskania Twoich danych osobowych do momentu ich zniszczenia, VWMP będzie 
ich administratorem czyli będzie za nie odpowiedzialna.  
 

W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że: 
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. przeprowadzenie procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy, 
b. przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko pracy w przyszłych procesach rekrutacji, 
c. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. 

2. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na oferowane stanowisko pracy jest 
co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 § 1 KP, § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 
Podstawa ta ma zastosowanie do danych, które zostały wpisane przez Panią/Pana do dokumentów 
aplikacyjnych w zakresie przewidzianym przez te przepisy. W stosunku do innych danych osobowych, 
których nie wymieniają powołane przepisy, a które przekaże nam Pani/Pan dobrowolnie w dokumentach 
aplikacyjnych, podstawą prawną do ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana 
zgoda. 

3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji 
jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli nasz uzasadniony interes w tym aby pozyskiwać 
kandydatów na stanowiska pracy odpowiednie w stosunku do ich kwalifikacji. Podstawa ta ma 
zastosowanie do danych, które zostały przez Panią/Pana wpisane do dokumentów aplikacyjnych w 
zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy wymienione w punkcie 2 powyżej. W stosunku do 
innych danych osobowych, których nie wymieniają powołane przepisy, a które przekaże nam Pani/Pan 
dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, podstawą prawną do ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO czyli Pani/Pana zgoda. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
nimi jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli nasz uzasadniony interes majątkowy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne spółki z Koncernu Volkswagen, podmioty 
współpracujące z VWMP w zakresie procesów rekrutacji, dostawcy usług teleinformatycznych w 
zakresie sprzętu i oprogramowania oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi 
prawnej lub finansowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, maksymalnie jednak przez 3 miesiące od momentu 
przesłania przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych. Dla celów dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami dane osobowe będę przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia ostatniego z 
procesów rekrutacyjnych, w którym Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przeniesienia do innego administratora oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w celach uzasadnionych interesem VWMP, wymienionych w pkt 1 
powyżej, tj. na potrzeby rekrutacji na inne stanowiska lub w związku z dochodzeniem lub obroną przed 
roszczeniami. VWMP przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy 
w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, 
które będą nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Jeśli przekazano VWMP dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do 
jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed 
jej wycofaniem. 

10. W ramach prowadzonej rekrutacji udostępnione powinny nam być Pani/Pana dane osobowe, które są 
konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie przekaże Pani/Pan nam takich danych 
osobowych nie będziemy mogli Pani/Pana zatrudnić. 

11. Decyzje jakie podejmujemy wobec Pani/Pana osoby nie opierają się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pani/Pana danych osobowych. 

12. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@vwmp.com.pl lub 
przesyłając żądanie na adres siedziby Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., tj. ul. Strefowa 1, 59 – 101 
Polkowice. 
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