Grupa ZPR Media – jesteśmy najbardziej multimedialną grupą w Polsce
Obecnie Grupa ZPR Media jest jednym z największych wydawców prasowych (m.in. „Super Express”,
„Murator”, „Moje Mieszkanie”, „M jak mieszkanie”), nadawców radiowych (m. in. Radio ESKA, Radio VOX FM,
Radio WAWA) i telewizyjnych (m.in. FOKUS TV, NOWA TV) oraz właścicieli serwisów internetowych (m.in.
Muratordom.pl, Poradnikzdrowie.pl). Prowadzi także działalność eventową w zakresie organizacji imprez,
koncertów, festiwali, targów i szkoleń.

Architekt (Projektant Budowlany)
Miejsce pracy: Warszawa

JEŻELI:
•
•
•
•

Masz wyższe wykształcenie budowlane w specjalności architektonicznej
Znasz normy i przepisy dot. prawa budowlanego, administracyjnego oraz warunków technicznych i
norm
Masz uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej – mile widziane
Swobodnie poruszasz się w pakiecie MS Office

a ponadto jesteś osobą:
•
•
•

kreatywną , otwartą, zaangażowaną
samodzielną i odpowiedzialną
chętnie współpracującą z ludźmi

Dołącz do naszego Biura Projektów Gotowych MURATOR!
PROPONUJEMY TOBIE:
•
•
•
•

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Stabilność zatrudnienia
Pracę w przyjaznym zespole

Czekamy na Twoje CV pod adresem: rekrutacja@grupazpr.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy
Administrator danych - Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a)
przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
b)
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
• zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Odbiorcy danych
• Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z
Grupy ZPR Media, Time SA udostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz
przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
• Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym
dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji
pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania
• prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
• inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowe informacje:
http://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-rekrutacyjna

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV
następujące poniższe zgody.
Proces rekrutacji pracowników – zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Time S.A. podanych w
dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej
rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
Przyszły proces rekrutacji pracowników – zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Time S.A. moich danych osobowych podanych w
dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej
rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
Spółkę Time S.A..
Udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR Media –
zgoda
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Spółkę Time S.A. moich danych osobowych podanych w
dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej
rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR Media w szczególności
ZPR Media S.A., IDMnet S.A. dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach
rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

