W związku z dynamicznym rozwojem firmy Przedsiębiorstwo BadawczoWdrożeniowe „Frako-Term” Sp. z o.o. działające w zakresie technik próżniowych
i niskich temperatur
poszukuje studentów ostatniego roku lub absolwentów:

Fizyki/Fizyki Technicznej
mile widziani specjaliści w zakresie Kriogeniki

Czego od Ciebie oczekujemy:





Komunikatywnej znajomości j. angielskiego (mile widziana znajomość języka
technicznego)
Wiedzy z zakresu fizyki
Łatwości nawiązywania kontaktów, samodzielności w działaniu i kreatywności
Chęci rozwoju, poszerzania swojej wiedzy i entuzjazmu do pracy

Co będzie w zakresie Twoich obowiązków:




Przegląd artykułów naukowych oraz publikacji
Sporządzanie raportów, opracowań
Wsparcie zespołu technicznego

Co oferujemy:







Umowę o pracę w innowacyjnej firmie
Możliwość pracy zdalnej
Pakiet medyczny
Ubezpieczenie na życie
Rozwój zawodowy
Niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: biuro@frakoterm.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe "Frako-Term" Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3, w celu
realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). Oświadczam, że zostałam/zostałem
powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału
w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "Frako-Term"
Sp. z o. o.”
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo BadawczoWdrożeniowe Frako-Term Sp. z o. o. . z siedzibą w Chorzowie przy ul. Długiej 1-3. Dane zbierane są
dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

