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Klinika Betonu jest producentem indywidualnych rozwiązań w zakresie kreowania przestrzeni 
przy użyciu materiału, jakim jest beton architektoniczny. Prefabrykaty z betonu są nas 
tworzywem o wyjątkowych właściwościach i ogromnym potencjale. Jeśli jesteś dynamiczną 
osobą, masz wykształcenie techniczne lub jesteś w trakcie studiów, a dodatkowo lubisz 
kontakt z ludźmi  to właśnie Ciebie szukamy! 

 
 
Rekrutujemy na stanowisko : Specjalista ds. betonu architektonicznego 
Miejsce pracy: Warszawa lub Babsk (k. Rawy Mazowieckiej) 
 
Zakres obowiązków : 
- ścisła współpraca z Biurami Architektonicznymi, Inwestorami, Deweloperami, Wykonawcami 
- pozyskiwanie klientów oraz budowa bazy partnerów handlowych  
- szukanie rozwiązań do zastosowania elementów prefabrykowanych  
- przygotowywanie ofert na prefabrykaty betonowe - analiza dokumentacji projektowych 
- tworzenie optymalizacji ekonomicznych i produkcyjnych projektów prefabrykatów  
- nadzory nad realizacją zleceń co do jakości i zgodności z dokumentacją prefabrykatów- współpraca z działami 
wewnętrznymi:  Zamówień , Produkcji , Logistyki 
 
Wymagania : 
- otwarty umysł – chęć rozwoju umiejętności oraz uczenia się nowych rozwiązań i technologii. 
- wykształcenie techniczne ,branża budowalna  lub architektoniczna 
- biegła umiejętność czytania rysunków technicznych 
- Znajomość oprogramowania AutoCad lub podobnego 
- mile widziana znajomość programu Sketch-up lub Rhino 3D 
- umiejętność pracy w Excel 
- umiejętność pracy w zespole, koordynacji wspólnych działań 
- skrupulatność przy planowaniu własnej pracy 
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich 
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 
- prawo jazdy kat. B 
 
Oferujemy : 
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie produkcyjnej 
- różnorodność poruszanych zagadnień 
- pracę w nowoczesnym, otwartym i prężnym zespole 
- możliwość rozwoju zawodowego 
- konkurencyjne wynagrodzenie 
- możliwość elastycznych  godziny pracy 
-możliwość pracy w biurze w Warszawie lub w Babsku (koło Rawy Mazowieckiej)  
 
Prosimy o przesłanie CV wraz z oczekiwaniami finansowymi brutto  do 29.02.2020 na adres:  
 

rekrutacja@klinikabetonu.pl 
 
Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:   “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych  przez KLINIKA BETONU SP. Z O.O. SP.K. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.).” 
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Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, 
umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez KLINIKA BETONU SP. Z O.O. SP. K. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Strażackiej 58 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 
przyszłych rekrutacji.”.  
 
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail 
rekrutacja@klinikabetonu.pl. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 
(według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej 
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji.  
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy 
przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.  
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na 
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 
nie dłuższy niż 90 dni od momentu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w 
przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu uzyskania zgody. Ponadto Twoje dane 
osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z 
procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych.  
 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami 
skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@klinikabetonu.pl. 


