
* KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) 

informujemy, iż:

ORLEN Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, (dalej: ORLEN Upstream Sp. z o.o.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

1. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Upstream Sp. z o.o. służy następujący adres email: iod.upstream@orlen.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

2. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Upstream Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;

b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, związanych 

z płaceniem podatków.

c) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Upstream Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Upstream Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz 

usługi archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Upstream Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Upstream Sp. z o.o. przesłał dane do innego 

administratora. Jednakże ORLEN Upstream Sp. z o.o. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Upstream Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyk-Operator Wydobycia 
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kujawsko-pomorskie

Rekrutacja zdalna

Pełny etat

Umowa o pracę

Specjalista (mid / regular)

Ważne jeszcze

do: 13.09.2021

To oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Pracę i rozwój zawodowy w środowisku 

najnowszych technologii

Atrakcyjne  kursy i szkolenia

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

Dostęp do platformy kafeteryjnej

Program wspierający rodzinę

Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan

Aplikuj

Nr ref.: AOW/06/21

Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie uprawnień SEP typu E i D dla grupy G1 

(powyżej 1kV), G2 i G3 (docelowo wymagane)

Mile widziane

Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby dozoru ruchu 

w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych wydobywających węglowodory 

otworami wiertniczymi lub równoważne 

Twój zakres obowiązków

Przeprowadzanie okresowych kontroli, przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji 

technologicznej, systemu sterowania, urządzeń AKPiA i sieci elektroenergetycznych 

Ośrodka Produkcyjnego (kopalni gazu ziemnego)

Planowanie prac remontowych, modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz zakupów 

części zamiennych i eksploatacyjnych; udział w wykonywanych przez firmy 

zewnętrzne przeglądach i remontach - z zakresu systemu sterowania, urządzeń 

AKPiA, sieci elektroenergetycznych oraz zestawów prądotwórczych do produkcji 

z gazu energii elektrycznej

Udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli, przeglądów, konserwacji i naprawy 

elementów instalacji

Gospodarka środkami chemicznymi i narzędziami stosowanymi do prowadzenia 

procesu technologicznego

Udział w monitorowaniu parametrów procesu technologicznego, sterowaniu procesem 

wydobycia oraz wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem AKPiA

Wykonywanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem ruchu kopalni

Utrzymanie porządku na terenie kopalni

Dbanie o ochronę środowiska naturalnego

Nasze wymagania

Wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne (elektroenergetyka, 

elektrotechnika, automatyka, maszyny elektryczne lub pokrewne)

Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka lub automatyka w zakresie urządzeń 

i systemów automatycznego sterowania i sieci elektroenergetycznych

Znajomość obsługi: instalacji elektrycznych Nn i Sn, instalacji ciepła, instalacji do 

kogeneracji, agregatów prądotwórczych, sprężarek, pomp, silników, turbin gazowych, 

systemów automatycznego sterowania procesem produkcyjnym opartym na 

sterownikach PLC, SCADA oraz telemetrii; obsługi elementów AKPiA

Znajomość zasad budowy i działania urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 

oraz schematów ideowych P&ID, P&FD

Systematyczność, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy

Elastyczność, otwartość na nowe doświadczenia i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych

Gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz do okresowych delegacji na KGZ 

Bystrowice (pow. jarosławski)

Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Prawo jazdy kat. B
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