
Technik Serwisu obsługi technicznej 
budynków (FM) 

ARS SYSTEM FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

•	Miejsce	pracy:	Wróblowice	(pow.	średzki)
•	umowa	o pracę
•	pełny	etat
•	 specjalista	(mid	/	regular)
•	praca	stacjonarna

Twój zakres obowiązków
•	 zapewnienie	bezawaryjnej	pracy	oraz	stały	nadzór	nad	prawidłowym	funkcjonowaniem	powierzonych	

budynków,	ich	instalacji	i urządzeń
•	profesjonalna	obsługa	serwisowa	maszyn	i urządzeń	budynkowych
•	nadzór	nad	bieżącą	eksploatacją,	przeglądami	i naprawami
•	wykonywanie	przeglądów	okresowych	urządzeń	i instalacji	budynkowych
•	 terminowe	i systematyczne	dokonywanie	prac	konserwacyjnych	(według	harmonogramu)
•	diagnozowanie,	usuwanie	drobnych	usterek	i awarii	oraz	naprawa	powierzonych	maszyn	i urządzeń
•	analiza	przyczyn	awarii	i wprowadzanie	działań	prewencyjnych
•	wykonywanie	drobnych	prac	montażowych
•	nadzór	nad	powierzoną	dokumentacją	obiektową
•	organizacja	pracy	własnej	i poddostawców
•	 sporządzanie	wniosków	o zakup	części	zamiennych,	reklamacje,	przeglądy
•	adekwatne	raportowanie	efektów	pracy	zgodnie	z wymaganiami	klientów
•	przestrzeganie	zasad	BHP	na powierzonych	obiektach

•	dbanie	o powierzony	sprzęt	i mienie	firmowe

Nasze wymagania
•	wykształcenie	techniczne	na dowolnym	poziome	(specjalność:	elektryka,	automatyka,	HVAC)
•	doświadczenie	w obsłudze	(przeglądy,	konserwacje,	naprawy,	)	systemów	budynkowych	(systemy	

elektryczne,	HVAC,	wod-kan.)
•	 efektywna	organizacja	czasu	i pracy,	samodzielność,	odpowiedzialność
•	uprawnienia	SEP	min.	„E”	grupa	E1	do 1	kV	(mile	widziane	powyżej	1	kV),	grupa	E2	oraz	grupa	E3
•	 konieczne	doświadczenie	w pracy	na obiekcie	przemysłowym,	biurowym,	handlowym	lub	magazynowym

•	 czynne	prawo	jazdy	kat.B

To oferujemy
•	 stabilne	warunki	zatrudnienia
•	 atrakcyjne	wynagrodzenie
•	możliwość	rozwoju	zawodowego	w firmie	poszerzającej	swoje	usługi
•	przyjazne	środowisko	pracy:	profesjonalne	podejście	do zadań,	otwartość	i zrozumienie	dla	Pracownika

Telefon	kontaktowy:	+48 500 111 488	email:	biuro@ars-system.pl	

ZGODA	 NA  UDZIAŁ	W  OBECNEJ	 REKRUTACJI	Wyrażam	 zgodę	 na  przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych,	 podanych	 w  zgłoszeniu,	 dla	 celów	 obecnej	
rekrutacji.	ZGODA	NA UDZIAŁ	W PRZYSZŁYCH	REKRUTACJACH	Wyrażam	zgodę	na przetwarzanie	moich	danych	osobowych,	podanych	w zgłoszeniu,	dla	
celów	przyszłych	rekrutacji	przez	okres	12	miesięcy	od daty	wyrażenia	zgody.	(Brak	udzielania	tej	zgody	spowoduje,	że nie	będziemy	mogli	przetwarzać	
Pani/Pana	danych	w trakcie	przyszłych	rekrutacji.)
KLAUZULA	 INFORMACYJNA	 RODO	 DLA	 KANDYDATÓW	 DO  PRACY	 I.	 Administratorem	 danych	 osobowych	 jest	 ARS	 SYSTEM	 FM	 spółka	 z  ograniczoną	
odpowiedzialnością	Sp.	k.	z siedzibą	we Wrocławiu	(adres:	ul. Wolbromska	17,53-148	Wrocław).	Wszystkie	informacje	na temat	przetwarzania	przez	nas	
danych	 osobowych	 można	 znaleźć	 w  naszej	 Polityce	 prywatności	 https://ars-system.pl/polityka-prywatnosci.pdf	 albo	 kontaktując	 się	 z  Inspektorem	
Ochrony	 Danych	 na  adres	 korespondencyjny:	 Inspektor	 Ochrony	 Danych	 ARS	 SYSTEM	 Sp.	 z  o.o.	 Sp.k.	 ul. Wolbromska	 17,53-148	Wrocław	 albo	 e-mail:	
iod@ars-system.com.pl.	II.	Będziemy	przetwarzać	dane	osobowe:	1.	w celu	przeprowadzenia	procesu	rekrutacji,	na podstawie	uprawnienia	wynikającego	
z art.	22¹	§	1	kodeksu	pracy,	w zakresie:	imienia	i nazwiska,	daty	urodzenia,	danych	kontaktowych,	wykształcenia,	kwalifikacji	zawodowych	i przebiegu	
dotychczasowego	 zatrudnienia.	 Podstawą	 przetwarzania	 wyżej	 wymienionych	 danych	 osobowych	 jest	 obowiązek	 prawny	 (art.	 6	 ust.	 1	 pkt	 c	 RODO),	
2.	 w  celu	 przeprowadzenia	 procesu	 rekrutacji,	 na  podstawie	 Pani/Pana	 zgody	 na  przetwarzanie	 danych	 osobowych,	 tj.	 danych	 osobowych	 innych	 niż	
wskazane	 w  punkcie	 powyżej,	 przekazanych	 w  CV,	 formularzu,	 liście	 motywacyjnym	 i  innych	 dokumentach.	 Podstawą	 przetwarzania	 jest	 ww.	 zgoda	
(art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 a)	 RODO).	 Podanie	 dodatkowych	 danych	 i  wyrażenie	 w  ten	 sposób	 zgód	 na  ich	 przetwarzanie	 jest	 dobrowolne,	 a  brak	 podania	 tych	
danych	 nie	 wpływa	 na  możliwość	 udziału	 w  rekrutacji.	 3.	 w  celu	 realizacji	 uzasadnionego	 interesu	 administratora	 w  zakresie	 danych	 pozyskanych	
w  trakcie	 procesu	 rekrutacji	 w  związku	 ze  sprawdzeniem	 umiejętności	 i  zdolności	 kandydata	 potrzebnych	 do  pracy	 na  określonym	 w  ogłoszeniu	
stanowisku.	Podstawą	przetwarzania	tych	danych	jest	nasz	uzasadniony	interes	(art.	6	ust.	1	lit.	f	RODO),	4.	w celu	przeprowadzenia	przyszłych	procesów	
rekrutacyjnych,	 na  podstawie	 Pani/Pana	 zgody	 na  przetwarzane	 danych	 osobowych	 przekazanych	 w  CV,	 formularzu,	 liście	 motywacyjnym	 i  innych	
dokumentach.	 Podstawą	 przetwarzania	 jest	 ta  zgoda	 (art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 a)	 RODO).	 III.	 Odbiorcy	 danych	 osobowych	 Dane	 osobowe	 będą	 udostępniane	
osobom	upoważnionym	przez	Administratora	i działającym	na jego	polecenie,	którzy	muszą	mieć	dostęp	do danych,	aby	wykonywać	swoje	obowiązki.	
Dane	 osobowe	 mogą	 być	 również	 udostępniane	 dostawcom	 rozwiązań	 informatycznych	 umożliwiających	 prowadzenie	 Administratorowi	 rekrutacji	 –	
Administrator	udostępnia	dane	osobowe	działającemu	na jego	zlecenie	zaufanemu	odbiorcy	wyłącznie	w przypadku	i w zakresie	niezbędnym	do realizacji	
określonego	celu	przetwarzania.	Dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	do Państwa	trzeciego.	IV.	Przysługuje	Pani/Panu	prawo	do:	•	dostępu	do swoich	
danych	 osobowych	 oraz	 otrzymania	 ich	 kopii,	 •	 sprostowania	 (	 poprawiania)	 swoich	 danych	 osobowych,	 •	 ograniczenia	 przetwarzania	 swoich	 danych	
osobowych,	•	usunięcia	danych	osobowych,	•	przenoszenia	swoich	danych	osobowych,	•	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych,	•	wniesienia	
skargi	do Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych	•	wycofania	zgody	na przetwarzanie	danych	osobowych,	które	nie	wpływa	na zgodność	z prawem	
przetwarzania,	którego	dokonano	na podstawie	Pani/Pana	zgody	przed	jej	wycofaniem.	Wszystkie	uprawnienia	może	Pani/Pan	realizować	kontaktując	
się	z nami	drogą	elektroniczną:	 iod@ars-system.com.pl	albo	pocztą	tradycyjną	na adres	siedziby	ARS	System	Sp.	z o.o.	Sp.k.	ul	Wolbromska	17,53-148	
Wrocław.	Wniosek	powinien,	w miarę	możliwości,	precyzyjnie	wskazywać,	czego	dotyczy	żądanie,	tj.	w szczególności:	z jakiego	uprawnienia	chce	Pani/
Pan	skorzystać,	 jakiego	procesu	albo	celów	przetwarzanie	dotyczy	żądanie.	V.	Okres	przechowywania	danych	1.	w zakresie	wskazanym	w pkt	 II.1,	 II.2	
i II.3	Pani/Pana	dane	będą	przechowywane	przez	czas	niezbędny	do zakończenia	procesu	niniejszej	rekrutacji,	2.	w zakresie	wskazanym	w pkt	II.4	Pani/
Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	okres	12	miesięcy	od daty	wyrażenia	zgody.	VI.	Podanie	danych	osobowych	Podanie	przez	Panią/Pana	
danych	osobowych	w zakresie	wynikającym	z art.	22¹	§	1	kodeksu	pracy	jest	niezbędne,	aby	uczestniczyć	w postępowaniu	rekrutacyjnym.	Podanie	przez	
Panią/Pana	innych	danych	jest	dobrowolne.	VII.	Informacja	w sprawie	profilowania	Pani/Pana	dane	mogą	być	przetwarzane	w sposób	zautomatyzowany,	
na  etapie	 zbierania	 CV,	 niemniej	 jednak	 nie	 będzie	 to  prowadziło	 do  profilowania	 czy	 do  zautomatyzowanego	 podejmowania	 decyzji,	 wywołujących	
wobec	Pani/Pana	skutki	prawne	lub	w podobny	sposób	znacząco	na Panią/Pana	wpływających.	


