
Aparatowy procesów chemicznych 
  

 

WYMAGANIA: 

 wykształcenie średnie/zawodowe (mechaniczne, chemiczne) 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

 umiejętność pracy w zespole 

 zaangażowanie, 

 dodatkowy atut - obsługa wózka widłowego - uprawnienia 

ZAKRES ZADAŃ: 

 Obsługa urządzeń i instalacji do produkcji 

 Rozładunek i Załadunek Autocystern 

 Współudział w pracach remontowych, konserwacyjnych na obsługiwanych węzłach 

 Kontrolowanie, weryfikacja i korygowanie pracy wszystkich obsługiwanych urządzeń 

OFERUJEMY: 

 pracę w przyjemnej atmosferze, 

 atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym, 

 pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony 

 rozwój zawodowy 

 szkolenia 

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Kędzierzyn-Koźle 

 

OPIS FIRMY: 

JASOL S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa o kapitale powyżej 200 mln zł. W 

skład Grupy wchodzi Rafineria w Jaśle Sp. z o.o., największy w Polsce niezależny producent 

olejów smarowych, Flukar Sp. z o.o. realizujący nową inwestycję przemysłową w 

Kędzierzynie-Koźlu, w efekcie której powstaje jeden z największych w Europie Centralnej 

kompleks produkcyjny olejów smarowych oraz ich recyklingu, Ekotrade Organizacja 

Odzysku Opakowań S.A. oraz Espadon Sp. z o.o. zajmująca się zagospodarowaniem 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, do odzysku i unieszkodliwienia. 

 

 

Oferty pracy należy przesłać wraz z podpisanym oświadczeniem o treści: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wskazanych poniżej 

administratorów danych w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki grupy kapitałowej JASOL S.A. - 

Flukar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Rafineria w Jaśle Sp. z o. o. z siedzibą 

w Katowicach, Espadon Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Eko Trade Organizacja Odzysku 



Opakowań S.A. z siedzibą w Katowicach - dane kontaktowe - Flukar Sp. z o. o., ul. 

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice; rodo@jasolsa.eu 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 6 ust. 1 pkt c - Ustawą z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j. z późn. zm.); 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji; 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest 

konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane 

innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, 

prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp. 

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 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 


