
 
Szanowni Państwo, aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko 

DŹWIGNICOWY 
 
obowiązki 
• obsługiwanie dźwignic i urządzeń towarzyszących zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez lukowego, 
• wykonywanie innych czynności zgodnie z zakresem swoich uprawnień. 
 
wymagania 
• uprawnienia UDT/TDT do obsługi urządzeń technicznych 
• obsługa żurawi, żurawi szynowych,  
• umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, 
• odpowiedzialność i dyspozycyjność, 
• wykształcenie mile widziane średnie techniczne, 
• sumienność i dobra organizacja pracy w systemie zmianowym 
• mile widziane: 

- mile widziane uprawnienia cumownika 
• mile widziane, ale nie wymagane 

- uprawnienia G1E, G1D, 
- uprawnienia konserwatora urządzeń dźwignicowych, 
- uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego. 

 
oferujemy 
• pracę na podstawie umowy o pracę, pełny etat, praca w systemie 3 - zmianowym, 
• stabilne zatrudnienie w firmie ugruntowanej pozycji rynkowej, 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
• pakiety socjalne i benefity. 
 
CV prosimy przesyłać na adres : rekrutacja@pge.pl 
 
Prosimy w CV o dodanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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). 
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 
 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Gdański Eksploatacja SA, jako pracodawca.  

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: iodo@pge.pl 

mailto:rekrutacja@pge.pl


Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Port Gdański Eksploatacja SA będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w 
kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.  
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Port Gdański Eksploatacja SA . Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą 
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.  
Mają Państwo prawo do:  

o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
o prawo do usunięcia danych osobowych;  
o prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 
 


