
 

 

 
 
Redakcja miesięcznika „Architektury-murator” poszukuje pasjonata architektury, twórczej i energicznej 
osoby, na stanowisko: 

FOTOEDYTOR, REDAKTOR DZIAŁU STUENCKIEGO  

Miesięcznik „Architektura-murator” 

Miejsce pracy: Warszawa 
 
 
JEŻELI: 
 

• Ukończyłeś/-aś  lub właśnie kończysz studia (preferowane wykształcenie architektoniczne lub 
pokrewne) 

• Masz predyspozycje organizacyjne 
• Cechuje Cię otwartość w kontakcie z ludźmi 
• Twórcza wyobraźnia to Twój atut 
• Masz dużą wiedzę z obszaru architektury i sztuki, nieustannie zgłębiasz tę wiedzę 
• Znasz język angielski na poziomie zaawansowanym 
• Swobodnie obsługujesz komputer (programy Word, mile widziane podstawy InDesigna i 

AutoCADa). 
Dołącz do Redakcji najbardziej presti żowego miesi ęcznika w swojej bran ży. 
 
 
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ: 
 

• Doborem ilustracji do publikacji, odpowiedzialnością za ich jakość i wartość merytoryczną 
• Zamawianiem materiałów do publikacji (zdjęć, rysunków), kontaktami z pracowniami 

architektonicznymi, fotografami, autorami  
• Prowadzeniem i rozwojem działu studenckiego (ścisłe kontakty ze studentami wydziałów 

architektury i pokrewnych) 
• Organizacją konkursu studenckiego 

 
PROPONUJEMY: 
 

• Pracę w miesięczniku o 25-letniej tradycji na rynku polskim 
• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z najbardziej uznanych grup mediowych w 

Polsce 
• Przyjazną atmosferę pracy 
• Dużą niezależność i swobodę w realizowaniu zadań, możliwość wdrażania własnych 

pomysłów 
 
Prześlij CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@grup azpr.pl 
 
 
Informacje podstawowe dotycz ące przetwarzania danych osobowych kandydata do prac y 

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, aby śmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umie ść dodatkowo w CV 
nast ępujące poni ższe 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.. 

Udost ępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych sp ółkom 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. 

Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

 

 

 


