
 

 

 

 

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. 

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach została założona w roku 1992 i jest spółką polskiego prawa handlowego.                   

Będąc członkiem międzynarodowej spółki SMT Scharf AG, oferujemy w Polsce pełny zakres produktów będących w portfolio 

naszej grupy. Realizujemy produkcję i montaż maszyn oraz urządzeń specjalistycznych w tym stosowanych w strefach 

zagrożonych wybuchem. Świadczymy usługi serwisowe i remontowe, prowadzimy sprzedaż maszyn i części zamiennych jak 

również usługi szkolenia personelu obsługującego urządzenia produkcji grupy SMT Scharf AG stosowane w przemyśle 

wydobywczym oraz technice tunelowej na całym świecie. 

 

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko: 

Elektryk/Monter 

Miejsce pracy: Tychy 

Opis stanowiska: 

• praca w warsztacie w charakterze montera - kompletacja i montaż urządzeń, remont podzespołów 

CHĘTNIE ZATRUDNIAMY EMERYTÓW GÓRNICZYCH 

Wymagania: 

• wykształcenie zawodowe lub techniczne, 

• praktyczne umiejętności i wiedza z zakresu elektrotechniki, mechatroniki, automatyki lub blisko pokrewnych, 

• umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną,  

• umiejętność pracy w zespole,  

• dodatkowymi atutami będą:  

o doświadczenie w naprawach instalacji elektrycznych/elektronicznych - do 24V, 

o doświadczenie w obsłudze i naprawie maszyn górniczych, 

o gotowość do pracy w systemie zmianowym, 

o znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, 

o umiejętność obsługi komputera. 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• motywujący system wynagrodzenia, 

• pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym, a jako Grupa Scharf i międzynarodowym,  

• pracę umożliwiającą rozwój umiejętności z uwagi na poziom techniczny urządzeń i stosowane w nich rozwiązania                        

z różnych dziedzin techniki,  

• wsparcie ze strony doświadczonego grona współpracowników.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 731 45 00. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.  

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

 

Kto jest administratorem 
Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SMT Scharf Polska sp. z o.o. 
siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 55  (dalej SCHARF). Możesz 
skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w 
formie elektronicznej na adres: biuro@smtscharfpolska.com.  
 

Dlaczego zbieramy i 
przetwarzamy Twoje dane 
osobowe?   

Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z prowadzoną przez nas 

rekrutacją  

tj. czynnościami zmierzających do zawarcia umowy o pracę/umowy 

cywilnoprawnej, w tym do oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności 

potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

• konieczność podjęcia zadań zmierzających do zawarcia umowy, 

• przepis prawa (art. 221 kodeksu pracy) - w przypadku kandydatów 

rekrutowanych w oparciu o kodeks pracy, 

• Twoja zgoda na dane inne niż wskazane w kodeksie pracy,  

• nasz uzasadniony interes w zakresie jakim zbieramy dane w trakcie 

rozmowy rekrutacyjnej w celu wyboru najlepszego kandydata na 

dane stanowisko.  

 

Ponadto w oparciu o Twoją odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane 

także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych 

 

Czy podanie danych jest 
Twoim obowiązkiem?   
 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jak nie podasz nam danych o które 
prosimy w ofercie pracy to nie będziemy mogli zaprosić cię na rozmowę.  
 

Komu będą przekazywane 
Twoje dane osobowe? 
 

Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy 
SCHARF. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, 
które na zlecenie SCHARF wykonują czynności wspierające jego działalność 
np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne 
SCHARF, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej.  

 

Jak długo będziemy 
przetwarzać Twoje dane 
osobowe? 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia 
rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. 
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów 
przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 
miesięcy od momentu ich zebrania. 

Jakie prawa Ci przysługują 
w związku z przetwarzaniem 
przez nas Twoich danych 
osobowych  

Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych 
przypadkach),  

• przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie do SCHARF i 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany - jeśli ich przetwarzanie 
odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy między 
Tobą a SCHARF (lub na podstawie działań przed zawarciem umowy, na 
Twoje żądanie), 

• wniesienia do SCHARF sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

• wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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