
 

Spółka Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, poszukuje osób do pracy na stanowisko: 

Technolog drewna 

Miejsce pracy Pszczew, województwo lubuskie. 

Wymagania:  

• wykształcenie wyższe, kierunek technologia drewna, 

•  znajomość procesu obróbki materiałów drzewnych oraz zagadnień konstrukcyjnych, 

• samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, 

• dobra znajomość programu Autodesk INVENTOR (warunek konieczny), 

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej. 

 
Dodatkowym atutem będzie:  

• doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), 

• znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,  

 
Obowiązki:  

• tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej wyrobów, 

• wdrażanie nowych produktów, nadzór nad certyfikacją wyrobów, 

• usprawnianie procesów technologicznych. 

 
Oferujemy: 

• umowę o pracę, 

• praca w młodym zespole, 

• przyjazną atmosferę pracy, 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego. 
 
 
 



1) Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej) na adres e-
mail: werth-holz-sekretariat@werth-holz.eu tel. 661 393 785.  Skontaktujemy się tylko z 
wybranymi kandydatami.  

2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Werth-Holz S.A. moich danych osobowych, które 
zamieszczone zostały w przekazanych przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s.1). Zostałem poinformowany, 
że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem”. 

3) Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata w odpowiedzi na ogłoszenie 
rekrutacyjne jest Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. 

4) Dane osobowe podane przez Kandydatów w związku ze zgłoszeniem będą przetwarzane: (i) na 
podstawie zgody udzielonej działaniem (dobrowolnym przesłaniem dokumentów 
rekrutacyjnych), w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, (ii) na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, w zakresie pytań o preferowany przedział 
wynagrodzenia, dostępność czasową, preferencję zatrudnienia - w celu wybrania 
najodpowiedniejszego kandydata na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

5) W przypadku przesłania w zgłoszeniu danych szczególnych kategorii (do których zalicza się m.in. 
dane dotyczące stanu zdrowia), konieczne jest udzielenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, w 
przeciwnym wypadku nie będą one brane pod uwagę przez administratora (art. 9 ust. 2 lit a 
RODO).  
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