
 

 

 
 W związku z dynamicznym rozwojem firmy oferującej nowoczesne systemy posadzkowe, zbrojenia 

rozproszone, a także posiadające swoje biuro konstrukcyjne poszukujemy osoby na stanowisko 

Młodszy Specjalista ds. technicznych do Działu Technicznego. Szukamy osoby do naszego zespołu, która 

wspólnie z nami będzie zajmować się współpracą z biurami projektowymi oraz wykonawcami przy 

ciekawych inwestycjach. 

Młodszy specjalista ds. technicznych 
/ inżynier budownictwa 

miejsce pracy Piaseczno k. Warszawy 

 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  
▪ przygotowywanie oraz weryfikację dokumentacji technicznej  
▪ rozwiązywanie problemów technicznych i konsultacje projektów  
▪ współpracę z biurami projektowymi i wykonawcami  
▪ utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi kontrahentami oraz pozyskiwanie nowych  
▪ kompleksową obsługę klientów (telefoniczna, mailowa, bezpośrednia)  

 
Od kandydata oczekujemy:  
▪  wykształcenia technicznego lub w trakcie studiów (budowlane lub pokrewne) - warunek konieczny  
▪  umiejętności czytania rysunku technicznego  
▪  znajomości oprogramowania CAD  
▪  wysokich umiejętności analitycznego myślenia oraz organizacji pracy własnej  
▪  terminowego wywiązywania się z powierzonych obowiązków  
▪  wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych  
▪  umiejętności szybkiego uczenia się  
▪  samodzielności i umiejętności zarządzania czasem pracy  
▪  dyspozycyjności i gotowości do wyjazdów służbowych  
▪  prawa jazdy kat. B  

 
Oferujemy:  
▪ ciekawą i stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z ponad 25-letnimi tradycjami  
▪ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
▪ atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa + premia  
▪ specjalistyczne treningi i szkolenia  
▪ możliwość rozwoju zawodowego  
▪ doskonałą atmosferę pracy 

 
 Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: techniczny02@bautech.pl 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
 

Prosimy o dołączenie do swoich aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zgodnie z „Obowiązkiem informacyjnym” znajdującym się poniżej. 
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 Obowiązek informacyjny: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAUTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy 
ul. Staszica 25, NIP: 5220000996.  
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@bautech.pl.  
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  
Odbiorcami danych osobowych są: BAUTECH Sp. z o.o., podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy teleinformatyczne BAUTECH Sp. z o.o. - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa.  
Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata.  
Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 
Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez 
Administratora rozpatrywane.  
 
Zgoda:  
1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez 
BAUTECH Sp. z o.o. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego.”  
 

2. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

przez BAUTECH Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych 


