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REKRUTACJA AKTUALNA 

Herkules S.A. – spółka notowana na GPW, działająca aktywnie na rynkach związanych z budownictwem, wzbogacając i rozwijając zespół 
pracowników poszukuje kierowcy kat C+E 

Monter Żurawi w Dziale  żurawi gąsiennicowych 

Miejsce zatrudnienia: Gdynia, praca na terenie całego kraju 

Wymagania 

 brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m 
 gotowość do częstych wyjazdów  
 umiejętność pracy w zespole 
 sumienność wykonywanej pracy 
 dbałość o powierzone mienie 
 prawo jazdy kategorii B 
 dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata 

- znajomość języka angielskiego 
- doświadczenie przy montażu  żurawi 
- uprawnienie do obsługi ładowarek teleskopowych 
- uprawnienia hakowego 

 
Oferujemy 
 zatrudnienie na umowę o pracę 
 pracę w prężnie działającej firmie z segmentu usług dźwigowych 
 możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń 
 pracę przy ciekawych projektach 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 

rekrutacia@herkules-polska.pl 

Prosimy o dopisanie klauzuli z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z poźn. zrn.)." 

Dziękujemy! Herkules Polska 

Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopols, 03-236 Warszawa. 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od czasu zakończenia procesurekrutacji na stanowisko); 
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia.ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

docofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie ocofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lubelektronicznej na wskazany powyżej adres mailowy; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych zprzeprowadzeniem procesu rekrutacji; 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


