Lider przemysłu chemicznego Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poszukuje osób chętnych
do odbycia bezpłatnych miesięcznych praktyk w służbach zakupowych.

PRAKTYKANT – SPECJALISTA DS.ZAKUPÓW
Lokalizacja: Puławy
Opis zadań:







opracowywanie SIWZ, zamówień, kontraktów z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
prowadzenie postępowań przetargowych z zastosowaniem Platformy Zakupowej,
opracowywanie analiz handlowych ofert,
sporządzanie protokołów wyborów dostawców,
rozliczanie dokonanych zakupów,
prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

Wymagania:






student kierunku „Zarządzanie” lub pokrewnego,
obsługa komputera: pakiet MS Office,
znajomość języka angielskiego – min. poziom średniozaawansowany,
komunikatywność, samodzielność,
umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:
 bezpłatne praktyki w dogodnym wymiarze czasu,
 współpracę z gronem doświadczonych pracowników,
 nabycie praktycznych umiejętności w dziedzinie zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz

metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.
Osoby chętne do dobycia praktyk w miesiącu sierpniu lub wrześniu br. prosimy o przesyłanie
wypełnionego Wniosku o przyjęcie na praktykę
na adres mailowy: dorota.szymanska@grupaazoty.com.

Kolejność zgłoszeń będzie ważnym kryterium przyjęcia na praktykę, dlatego warto
zgłosić się już dziś!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów na praktyki jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe
”Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach (24-110), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna możliwy jest pod adresem iod.pulawy@grupaazoty.com;
3) dane osobowe kandydatów na praktyki przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu
realizacji procesu rekrutacji praktykantów a w przypadku przyjęcia na praktyki również w celu realizacji
praktyki Podstawią prawną przetwarzania danych będzie realizacja umowy zawartej z osobą lub na rzecz
osoby, której dane dotyczą.
4) dostęp do Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzach mogą mieć następujący odbiorcy
danych:
a) upoważnieni pracownicy administratora danych,
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, i ich upoważnieni pracownicy
- w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
c) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) do zakończenia rekrutacji w przypadku nie przyjęcia na praktyki
b) do zakończenia praktyki dane konieczne do realizacji praktyki: numer telefonu, adres mailowy,
PESEL, nr dowodu tożsamości
c) przez okres 5 lat dane do raportowania i jako podstawa wydawania zaświadczeń o odbytej
praktyce:- Imię i nazwisko, uczelnia/szkoła i kierunek studiów.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, 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. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres
siedziby Administratora danych osobowych.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 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.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na praktyki oraz
warunkiem realizacji praktyki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie odrzucenie wniosku o przyjęcie na praktykę.

