
STAŻYSTA - ASYSTENT PROJEKTANTA

Weldon Sp. z o.o. należy do grona uznanych przedsiębiorstw w branży konstrukcji stalowych. 

Firma specjalizuje się w produkcji kontenerów, budynków modułowych, konstrukcji stalowych oraz ekranów

akustycznych. Oferujemy kompleksowe usługi poczynając od projektu, poprzez montaż i serwis.

Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy Kandydatów/ Kandydatek na stanowisko:

Miejsce pracy: Brzez�wka k. Ropczyc

- praca w zespole projektowym
- opracowywanie dokumentacji projektowej
warsztatowej dla konstrukcji stalowych 
oraz zespolonych
- wykonywanie obliczeń dla tworzonych konstrukcji
stalowych oraz zespolonych

OPIS STANOWISKA

- stabilne stanowisko pracy w zgranym zespole
projektowym
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- wyposażenie w narzędzia pracy dostosowane 
do realizacji powierzonych zadań
- rozwój zawodowy, szkolenia oraz benefity
pracownicze
- atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane 
do umiejętności i wykonywanych zadań
- świetną atmosferę pracy

OFERUJEMY

- wykształcenie wyższe techniczne (kierunek:
budownictwo, mechanika i budowa maszyn),
ewentualnie w trakcie magisterskich studiów
zaocznych
- min. 1 rok doświadczenia w projektowaniu
konstrukcji stalowych
- znajomość oprogramowania do projektowania, 
w tym do opracowania dokumentacji rysunkowej
AutoCad, do projektowania 3D - Inventor, SolidWorks,
Tekla (jeśli nie znasz tych programów – pomożemy
we wdrożeniu) 
- znajomość programów obliczeniowych dla
konstrukcji stalowych oraz zespolonych 
(stalowo-betonowych) ROBOT - mile widziana
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność oraz dokładność w wykonywaniu
powierzonych zadań

WYMAGANIA

Aplikacje należy przesyła� na adres:
rekrutacja@weldon.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 1



dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17

RODO;

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji poniższej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (RODO).

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Weldon sp. z o. o.  39-102 Brzezówka 90a. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o.

z siedzibą w Brzezówce 90A, 39-102 Brzezówka lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@weldon.pl.

Podstawą przetwarzania przez Weldon sp. z o. o.  Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu

rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f)

polega na zabezpieczeniu Weldon sp. z o. o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne 

do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o.  danych osobowych na potrzeby

przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, 

tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest

obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana dodatkowych danych

osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Pani/Pana wizerunek,

zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, prosimy  nie umieszczać ich 

w swoich dokumentach. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Weldon sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych

osobowych w imieniu i na rzecz Weldon sp. z o. o. Ponadto Weldon sp. z o. o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym

odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich.

Weldon sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji 

do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej 

niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o.  Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych

procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Przysługuje Pani/Panu  prawo do:
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