ORLEN Ochrona to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN zajmująca się zapewnieniem należytego
bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A oraz Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka oferuje wysokiej jakości,
kompleksowe pakiety profesjonalnych usług z szeroko rozumianego rynku ochrony zarówno
w kraju jak i za granicą. Dedykowane są one klientom o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
kraju, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego, w tym
w szczególności branży rafineryjno - petrochemicznej. ORLEN Ochrona posiada niekwestionowaną
pozycję lidera rynku ochrony w branży rafineryjno - petrochemicznej.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Dowódca Zmiany
Numer ref.: OO/28/2019

??????????

Miejsce pracy: budynek biurowy Senator w Warszawie

Ważne do: 31.05.2019r.

ważne do: ????.2018 roku

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę
będąc odpowiedzialnym za:
•

realizację czynności służbowych zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia

•

nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zleconych prac w podległym obszarze

•

prawidłowe rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

•

zarządzanie zespołem ochrony

•

reagowanie i ujawnianie wszystkich przypadków wykroczeń i przestępstw oraz innych
nieprawidłowości

•

zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstw dokonanych na terenie chronionego
obiektu

•

inicjowanie działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa obiektu oraz jego mienia

•

składanie przełożonym meldunków o zaistniałych zdarzeniach w czasie pełnienia służby

Pracując u nas możesz liczyć na:
•

stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie

•

atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród

•

bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie,
karty sportowe, karty zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci
i młodzieży, zakup upominków świątecznych dla dzieci, program Pracodawca Przyjazny
Rodzinie i inne

•

bardzo dobrą atmosferę w pracy

•

rozwój poprzez udział w różnych formach specjalistycznych szkoleń

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
•

wykształcenie minimum średnie

•

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

•

znajomość Ustawy o ochronie osób i mienia oraz wewnętrznych regulacji Spółki

•

zaświadczenie o niekaralności

•

branie odpowiedzialności za własne działania

•

umiejętność myślenia koncepcyjnego oraz operacyjnego

•

przestrzeganie norm postępowania i zasad etycznych

•

zaangażowanie w działania i lojalność wobec firmy

•

zachowywanie i doskonalenie standardów i norm jakości

•

organizacja i koordynowanie działań

•

obsługa pakietu MS Office

•

prawo jazdy kat. B

Zgłoszenie na stanowisko powinno zawierać:
•

życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

•

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną*

•

zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenia prosimy o przesyłanie na adres e-mail: kadry.orlenochrona@orlen.pl
wpisując w temacie wiadomości: Dowódca Zmiany i numer ref. ogłoszenia
lub na adres: ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
Dział Personalny, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Dowódca Zmiany
i nr ref. ogłoszenia”

*KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411,
ul. Chemików 7.
1. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
• przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl
2. Inspektor ochrony danych
Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ORLEN Ochrona Sp. z o.o., 09-411 Płock, ul. Chemików 7
• przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże
i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko na podstawie:
• Przepisu prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) dotyczącego przetwarzania potrzebnego do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię
i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pana dane inne niż: imię
i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
• Uzasadniony interes ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ma uzasadniony
interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego
dotyczy rekrutacja.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pani/Pan swoją aplikację do ORLEN Ochrona
Sp. z o.o.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo ich sprostowania danych osobowych oraz ich usunięcia,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Ochrona
Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Ochrona Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy RODO;
7. Obowiązek podania danych
Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia w realizowanych w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to
wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pani/Pana profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań
zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
*ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Dowódca Zmiany w ORLEN Ochrona
Sp. z o.o. z zastrzeżeniem innych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w w/w zgłoszeniu (pkt.1–3) uprawnia kandydata do wzięcia udziału
w niniejszym procesie rekrutacji.
1. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu
aplikacyjnym, CV i liście motywacyjnym przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dowódca Zmiany w ORLEN Ochrona
Sp. z o.o. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez
e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.
2. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych
listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Przesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
2. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

