Firma BAUMIT Sp. z o.o. należy do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding, czołowego europejskiego producenta najwyższej
jakości materiałów budowlanych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, w której wszyscy mogą realizować swój potencjał zawodowy i
zostać współtwórcą sukcesu Baumit.
Obecnie w ramach bezpłatnych praktyk wakacyjnych mamy do zaoferowania pracę na stanowisku:

Laboranta
Rejon pracy
Zakład Produkcyjny w Łowiczu

WYZWANIA








Wykonywanie badań w ramach kontroli jakości,
a w szczególności analiz surowców stosowanych do
produkcji
analizę półproduktów, wyrobów gotowych
wykonywanie prób praktycznych wyrobów gotowych
analizę i staranne sporządzanie dokumentacji
prowadzonych analiz
dbałość o sprzęt laboratoryjny.

NASZA OFERTA







Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
zawodowego popartego referencjami
możliwość uczenia się od profesjonalistów,
stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej
pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności
związanych z obowiązkiem odbycia praktyk
studenckich
przyjazną atmosferę pracy.

OCZEKUJEMY







Statusu Studenta kierunku chemicznego, budowlanego
lub pokrewnego
wiedzy z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń kontrolnolaboratoryjnych
dokładności, rzetelności, systematyczności
samodzielności w działaniu
gotowości do podejmowania wyzwań i pogłębiania
wiedzy.

APLIKUJ

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą o
Ochronie
Danych
Osobowych,
prosimy
przesyłać do dnia 15.06.2019 na adres:

rekrutacja@baumit.pl

W tytule maila prosimy wpisać:

Laborant – praktyki
Kandydaci, których aplikacje wzbudzą nasze
zainteresowanie zostaną telefonicznie
poinformowani o terminie spotkania.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z
wybranymi osobami.
Administratorem danych osobowych jest Baumit sp. z o.o. (ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, info@baumit.pl). Dane osobowe przetwarzane
będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, na podstawie obowiązków pracodawcy wynikających
z Kodeksu pracy oraz Pana/Pani dobrowolnej zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie pracownicy Baumit i podmioty
współpracujące z Baumit na potrzeby rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a ich niepodanie może skutkować
wykluczeniem z procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani również
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

