Grupa Kogeneracja Zachód SA to nowoczesny Pracodawca, który działający w jednym z
kluczowych sektorów i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.
Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią cieplna i
elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Nasze przedsiębiorstwo jest
miejscem dla ludzi z pasją, motywacją do pracy i zaangażowaniem w tworzenie świata, gdzie
produkcja i dystrybucja energii może iść w parze z ekologią i ochroną środowiska naturalnego.
Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom dostęp do najnowszych
technologii z obszaru energetyki, automatyki i informatyki przy jednoczesnym oferowaniu im
interesujących wyzwań zawodowych i możliwości realizacji innowacyjnych projektów. Wiemy,
jak ważne jest doskonalenie umiejętności, dlatego stwarzamy naszym pracownikom najlepsze
możliwości rozwoju.
Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a
przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Smart City spółki Kogeneracja Zachód SA informuje,
że poszukuje kandydata/ kandydatkę na stanowisko:
SPECJALISTA/SPECJALISTKA - LIDER ZESPOŁU IT DS. PRZETWARZANIA
DANYCH SEKWENCYJNYCH, nr ref. 04/06/2020
Województwo: wielkopolskie, miejscowość: Poznań
Kategoria: IT/Telekomunikacja/Automatyka, poziom stanowiska: Stanowisko specjalistyczne
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę - 1/2 etatu
Zatrudniający: Kogeneracja Zachód SA
Wymagania:
§ wykształcenie wyższe techniczne,
§ minimum 10 lat udokumentowanego doświadczenia jako programista oraz lider zespołu w
prowadzeniu bazodanowych projektów informatycznych dla danych o dużej skali
magazynowania i przetwarzania klasy BI ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania
danych sekwencyjnych,
§ znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami o charakterze naukowo-badawczowdrożeniowym w środowisku laboratoryjnym i deweloperskim,
§ znajomość zasad testowania i walidacji oprogramowania, sporządzania raportów i instrukcji.
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Skrócony opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za implementacje w
wykorzystujący technologie i założenia Smart City systemie SmartEnergy wyników analizy
czasowych serii danych uwzględniającej mechanizmy analitycznego przetwarzania danych
sekwencyjnych dla systemu SmartEnergy w laboratoryjnym środowisku badawczym.
Zgłoszenia (CV + list motywacyjny w języku polskim) należy przesyłać na adres email:
kariera@kogeneracjazachod.pl
Termin składania aplikacji: 10.07.2020 r.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy
nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
1.
zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2.
w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania
religijne, przynależność do związków zawodowych.
prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą
niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
Informacja Administratora danych:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kogeneracja Zachód SA, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań.
[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: info@kogeneracjazachod.pl lub ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań.
[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez
Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani
osobowych jest:
a)
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich
podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)
podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c)
dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d)
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom
usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie
dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)
dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b)
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c)
ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d)
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e)
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g)
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
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Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:
info@kogeneracjazachod.pl
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Niniejsza rekrutacja i zatrudnienie realizowane są w ramach projektu nr RPWP.01.02.00-30-0157/17
pt. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w obszarze Technologii Smart City przez
Kogeneracja Zachód”.
Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw
Wielkopolski” przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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