
Nr Ref. 25/2018/WZ.2                                                                                       

PIT-RADWAR S.A. 
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

www.pitradwar.com 
 

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Uzbrojenia (RU)                   

w Dziale Automatyki i Zasilania (RUA) na stanowisko: 
 

Projektant  (K/M) 
 

Miejsce świadczenia pracy: 

PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30 

Wymiar etatu: pełny 

 

 
Opis stanowiska: 

• Projektowanie systemów zasilania elektrycznego; 

• Udział w opracowywaniu projektów wstępnych, wytycznych konstrukcyjnych, 

warunków technicznych oraz dokumentacji eksploatacyjnej; 

• Uruchamianie i badanie modelowych i prototypowych systemów zasilania; 

• Tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej projektowanych systemów; 

• Określanie wymagań dla dostawców komponentów systemów zasilania; 

• Udział w badaniach prototypowych, próbach technologicznych, badaniach              

zdawczo-odbiorczych. 
 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów magisterskich 

(preferowane kierunki: elektrotechnika, elektroenergetyka lub pokrewne); 

• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z 

dokumentacji technicznej; 

• Zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole; 

• Znajomość pakietu biurowego MS Office. 

• Gotowość do nauki i poszerzania swoich umiejętności. 
 

Dodatkowym atutem będzie: 

• Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych do 1 kV; 

 
Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz 

„APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-

RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać 

osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro 

Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 25/2018/WZ.2, w terminie do 

dnia: 25.10.2018r. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 



 
Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 
(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 PIT-RADWAR 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 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: rekrutacja@pitradwar.com 

 

Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-
051) przy ul. Poligonowej 30, zwana dalej „PIT-RADWAR S.A.”, „Administratorem”; 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PIT-RADWAR S.A. należy kontaktować się z 
Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej pod numerem telefonu 22) 540-22-02, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków 
komunikacji; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f 
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) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych: 
a) w celach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.  
b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A. 

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia; 

5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, zgodnie z 
wyrażoną zgodą: 
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – do zakończenia procesu rekrutacji, 
b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od 
wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody; 

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania a także prawo przenoszenia danych; 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych innych odbiorców oraz 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
nie będą wykorzystywane do profilowania; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości 

udziału w procach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A. 

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Działem Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej PIT-RADWAR S.A. pod numerem telefonu 22) 540-22-02, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji. 


