
 

Pracownik Magazynier 

Miejsce pracy:   

Piekarnia SABA – ul. Jana Śliwki 33, 44-102 Gliwice, tel. +48 (32) 305-30-52 7.00-16.00 

Podstawowy zakres obowiązków: 

• Przygotowanie produktów do transportu 

• Wydawanie produktów dla kierowców 

• Ewidencja przyjęcia oraz wysyłki produktów 

• Utrzymanie porządku w miejscu pracy 

• Staranność i dokładność przy wypełnianiu dokumentacji 

Od Kandydatów oczekujemy:  

• Mile widziana znajomości podstawowych procesów produkcyjnych na piekarni lub cukierni 

• Podstawowej znajomości systemu HACCP i BHP 

• Dyspozycyjności, odpowiedzialności oraz dobrej organizacji pracy własnej 

• Umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji 

• Umiejętności pracy w zespole 

• Wysokiej kultury osobistej 

• Posiadania książeczki sanitarno-epidemiologiczna lub gotowości do jej wyrobienia 

Oferujemy:  

• Praca w systemie trzyzmianowym 

• Możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego wśród ambitnych profesjonalistów 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, motywacyjny system wynagradzania) 

• Przyjazną atmosferę pracy 

 

Zainteresowanych Kandydatów zapraszamy do przesłania CV na adres email: biuro@piekarniasaba.pl 

  



Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy: 

 Administratorem danych jest SABA K. i D. Malinowscy Sp. J. z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Wolności 22.  Aby skontaktować 

się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@piekarniasaba.pl. 

 Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu 

rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą 

przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

 Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania. 

 Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 

także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych 

danych jest dobrowolne. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej 

zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.  
 Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy 

powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.  

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub 

wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji. 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody: 

 TAK  NIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


