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MajŃc na uwadze obowiŃzujŃce od 25 maja 2018 r. RozporzŃdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych os·b fizycznych w zwiŃzku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepğywu danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, Ũe w zwiŃzku z rekrutacjŃ: 

1. Administratorem PaŒstwa danych osobowych pozyskanych w trakcie rekrutacji jest MiBM Sp.  

z o.o. Sp. k. z siedzibŃ przy ul. Lotniczej 36, 63-400 Ostr·w Wielkopolski. 

2. Za bezpieczeŒstwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych, tj. Czğonek 

ZarzŃdu, z kt·rym  moŨna kontaktowaĺ siň za pomocŃ wiadomoŜci e-mail pod adresem: 

biuro@mibm.pl. 

3. PaŒstwa dane bňdŃ przetwarzane jedynie w celu niezbňdnym do przeprowadzenia przez MiBM 

Sp. z o.o. Sp. k. procesu rekrutacji zgodnego z powszechnie obowiŃzujŃcym prawem (m.in. 

Kodeksem pracy1). Proces ten dotyczy jedynie stanowiska, o jakie siň PaŒstwo ubiegacie. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych w formie klauzuli zamieszczonej w CV dotyczy tylko jednego 

stanowiska. JeŨeli aplikujecie PaŒstwo na wiňcej niŨ jedno stanowisko, prosimy zwracaĺ uwagň 

na treŜĺ zamieszczanej klauzuli. 

5. Podane przez PaŒstwa dane osobowe bňdŃ przetwarzane i przechowywane do zakoŒczenia 

procesu rekrutacji. 

6. Przysğuguje PaŒstwu prawo do dostňpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usuniňcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

7. WyraŨona przez PaŒstwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji moŨe byĺ 

w kaŨdym czasie przez PaŒstwa cofniňta. Cofniňcie zgody nie wpğywa na zgodnoŜĺ  

z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed cofniňciem zgody. 

8. Przysğuguje PaŒstwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzňdu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez PaŒstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbňdne do uczestnictwa 

w procesie rekrutacji. 

 

 
 

 
 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 

http://www.mibm.pl/
mailto:biuro@mibm.pl


 

MiBM   {ǇƽƱƪŀ Ȋ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŊ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛŊ {ǇƽƱƪŀ Komandytowa 

Ul. Lotnicza 36, 63-плл hǎǘǊƽǿ ²ƛŜƭƪƻǇƻƭǎƪƛ 
 

tel. kom. 509 943 004, 502 739 004 

   KRS: 0000654982   
www.mibm.pl            e-mail: biuro@mibm.pl                                     Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 

                                                                                                                                            

MiBM Sp. z o.o. Sp. k. od 2010 r. nieustannie rozwija siň i poszukuje najnowoczeŜniejszych rozwiŃzaŒ w branŨy 

mechanicznej. SwojŃ, juŨ ugruntowanŃ pozycjň na rynku konstrukcyjnym zawdziňcza osobistemu zaangaŨowaniu  
w realizacjň wizji klienta oraz wsparciu, jakie klient otrzymuje na kaŨdym etapie wsp·ğpracy. Zesp·ğ MiBM tworzŃ m.in. 

konstruktorzy mechanicy, monterzy mechanicy, operatorzy technicy CNC, kt·rzy odpowiedzialnie i z zaangaŨowaniem 
wykonujŃ swoje zadania. JeŨeli poszukujŃ PaŒstwo miejsca, w kt·rym chcecie dzieliĺ siň z innymi swojŃ wiedzŃ  

i umiejňtnoŜciami, a jednoczeŜnie mieĺ moŨliwoŜĺ rozbudowywania swoich kompetencji, zapraszamy do wsp·ğpracy. 

Obecnie poszukujemy kandydat·w na stanowisko: 

KONSTRUKTOR  

ZAKRES OBOWIłZKčW: 

- wykonywanie projekt·w konstrukcyjnych na zlecenie klienta, 

- rozwiŃzywanie bieŨŃcych problem·w technologicznych i jakoŜciowych, 

- wsp·ğpraca z innymi czğonkami zespoğu firmy w celu wypracowania najlepszych rozwiŃzaŒ 

technicznych. 

CZEGO WYMAGAMY: 

- wyŨszego wyksztağcenia kierunkowego lub statusu studenta kierunk·w zwiŃzanych z branŨŃ 

mechanicznŃ, 

- biegğej znajomoŜci dokumentacji technicznej, 

- umiejňtnoŜci projektowania w Ŝrodowisku 3D, 

- prawa jazdy kat. B. 

POSZUKIWANE CECHY I UMIEJŇTNOśCI: 

- samodzielnoŜĺ i dobra organizacja czasu pracy, 

- dyspozycyjnoŜĺ, 

- odpowiedzialnoŜĺ za wykonywane zadania, 

- zdolnoŜĺ logicznego myŜlenia, 

- znajomoŜĺ jňzyka obcego (j. angielski lub j. niemiecki) w stopniu komunikatywnym. 

CO OFERUJEMY: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracň, 

- dostňp do obecnie najnowszych na rynku konstrukcyjnym narzňdzi niezbňdnych do wykonywania 

powierzonych zadaŒ, 

- wsp·ğpracň ze specjalistami z branŨy mechanicznej i automatycznej. 

Tych z PaŒstwa, kt·rych zainteresowağa nasza propozycja wsp·ğpracy, prosimy o przesğanie CV na adres: 

biuro@mibm.pl. W temacie wiadomoŜci e-mail prosimy wpisaĺ nazwň stanowiska na jakie PaŒstwo kandydujecie.  

Prosimy r·wnieŨ o zamieszczenie nastňpujŃcej klauzuli: ĂWyraŨam zgodň na przetwarzanie moich danych osobowych  

w procesie rekrutacji na stanowisko konstruktora, prowadzonego przez MiBM Sp. z o.o. Sp. k. JednoczeŜnie oŜwiadczam, 

Ũe zostağem/am poinformowana o przysğugujŃcym mi prawie dostňpu do treŜci moich danych oraz ich poprawiania, 

wycofania zgody na ich przetwarzanie w kaŨdym czasie, jak r·wnieŨ, Ũe podanie tych danych byğo dobrowolne.ò 
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