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Tworzyć wartościowe rzeczy i być z tego zadowolonym
– to na pewno podstawowy przepis na sukces!
Członkowie zespołu MMPJ Group trzymając się tej zasady, już od 18 lat sukcesywnie budują POLSKĄ
markę odpowiedzialnych usług przewozowych o światowym zasięgu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.mmpj.com.pl
Dołącz do naszego zespołu na stanowisku:

Kierowca KAT. C+E
Baza transportowa: Bydgoszcz

Powierzymy Ci zadania takie, jak:
- pilnowanie terminowości realizacji transportu;
- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę;
- prowadzenie dokumentacji jazdy i zgłaszanie dyspozytorowi ewentualnych usterek;
- rozwiązywanie bieżących problemów.
.
Jeśli jesteś osobą, która:
- posiada uprawnienia Kat. C+E do prowadzenia pojazdów ciężarowych;
- przestrzega czasu pracy i odpoczynku
- dobrze organizuje własną pracę
- cechuje się dobrym stanem zdrowia
- jest zaangażowana.
Zapewniamy:
- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, pełen ZUS;
- atrakcyjny pakiet socjalny;
- dogodna lokalizacja;
- praca w przyjaznej atmosferze
- wyjazdy jednotygodniowe (UE w dużej przewadze Szwecja).

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@mmpj.com.pl
z dopiskiem nazwy stanowiska i oddziału
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Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej
rekrutacji”.
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMPJ Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 75 lok.uż. A; 80-286 Gdańsk,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat
wyznaczony przez administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania
będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

