
Port Gdański Eksploatacja S.A. 

Główny operator przeładunkowy na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego 

                                              Poszukuje osób na stanowisko : 

ELEKTROMECHANIK 

Miejsce pracy: Gdańsk 

Zakres zadań: 

• Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń transportu bliskiego zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami, zasadami oraz poleceniami przełożonego, 

• Uczestnictwo w bieżących i okresowych przeglądach oraz odbiorach Urządzeń 
Transportu Bliskiego, 

• Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu. 

Wymagania: 

• Wykształcenie co najmniej zawodowe o kierunku technicznym, 

• Uprawnienia SEP, 

• Brak ograniczeń zdrowotnych, 

• Chęć do rozwijania kwalifikacji zawodowych, 

• Brak przeciwskazań do pracy na wysokości. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• Stabilne zatrudnienie i dobra atmosfera w pracy, 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• Pakiet socjalny, 

• Kartę MultiSport. 

  

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów  list motywacyjny, CV) 

na adres: 
 

rekrutacja@pge.pl 

  

PG Eksploatacja S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie 
z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@pge.pl


 
Prosimy o dołączenie 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: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Gdański Eksploatacja S.A., 

  80-548 Gdańsk ul. Roberta de Plelo 6, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@pge.pl 

 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., 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
współpracujące w procesie rekrutacji, 

 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, 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie 
rekrutacji.  

 Dane Pani/Pana w przypadku nieskutecznej rekrutacji zostaną usunięte w ciągu 30 dni od 
zakończenia rekrutacji. 
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