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Regionalny Technik Serwisu 

Miejsce pracy:   

◼ Terytorium RP 

 

Opis stanowiska: 

◼ Obsługa serwisowa gazowych silników spalinowych (MWM, MAN, TEDOM) 

◼ Diagnostyka awarii oraz testowanie urządzeń po wykonanych naprawach 

◼ Prowadzenie dokumentacji serwisowej 

 
Wymagania: 

 

◼  Wykształcenie min. zawodowe (elektryk, mechanik, technik automatyk) 

◼  Prawo jazdy kat. B 

◼        Dyspozycyjność  

◼ Dysponowanie wolną przestrzenią typu garaż itp., celem przechowywania niezbędnych       

narzędzi pracy oraz powierzonych materiałów 

◼ Umiejętność samodzielnej organizacji pracy 

◼ Zdolność szybkiego uczenia się i komunikatywność 

◼ Dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług oraz utrzymywanie dobrego kontaktu z 

klientami 

◼ Mile widziana umiejętność czytania schematów oraz dokumentacji technicznej, praktyczna 

znajomość zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn 

Zapewniamy:  

◼ Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz wiedzy 

◼ Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

◼ Niezbędne narzędzia do pracy (samochód służbowy, telefon, laptop) 

◼ Stały rozwój poprzez udział w szkoleniach i kursach 

◼ Pracę w międzynarodowej firmie 
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: serwis@tedom.com 

 
Siedziba firmy: 
TEDOM Poland Sp. z o.o. 
ul. Sowińskiego 46 
40-018 Katowice 
Tel.: +48 605 105 801 
tedompoland@tedom.com 
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Klauzula RODO 

 Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Sowińskiego 46 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 

Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

 Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji 

prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się 

na przetwarzanie przez TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sowińskiego 

46 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 

rekrutacji.”.  

 W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem 

e-mail tedompoland@tedom.com.  

 Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) 

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje 

zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej 

przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz 

prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami 

w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.  

 Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego 

administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 

w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji, a gdy 

wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 30 dni dni od 

momentu zakończenia rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez 

okres nie dłuższy niż 30 dni dni od momentu zakończenia rekrutacji. 

 Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W 

razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: tedompoland@tedom.com. 

 


