
 

 

         
POLSKIE  RADIO  S.A. 

ogłasza rekrutację na stanowisko 

samodzielny specjalista 

w  Dziale Serwisu Technicznego 

w Biurze Technologii 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 bogaty program socjalny (dofinasowanie do wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, 

karta Multisport), 
 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w  renomowanym towarzystwie funduszy 

inwestycyjnych, 
 prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach, 
 doskonałą lokalizację przy metrze, bezpłatny parking przy siedzibie firmy. 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

 utrzymanie najwyższej jakości serwisu technicznego, 
 tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie technologii produkcji radiowej, 
 samodzielne wykonywanie skomplikowanych napraw urządzeń i systemów 

technologicznych, 
 instalowanie nowych urządzeń i systemów technologicznych. 

 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 wykształcenie średnie lub wyższe, 
 4 lata doświadczenia w przypadku wykształcenia średniego, 2 lata doświadczenia przy 

wyksztalceniu wyższym, 
 uprawnienia SEP E-1kV, 
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją 

techniczną, 
 doświadczenie w zakresie serwisu sprzętu audio, 
 doświadczenie w układaniu okablowania technologicznego, 
 samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,  
 kreatywność i otwartość na nowe technologie, 
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

 
 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny można składać drogą elektroniczną na adres: 

rekrutacja@polskieradio.pl, w terminie: do 18 grudnia 2022 r.  

 

W tytule e-maila prosimy podać dopisek:  sam. specjalista  - BT/DST 

 

mailto:rekrutacja@polskieradio.pl


 
  

 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania 

kandydatów. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.  

Dane osobowe, w zakresie wskazanym w art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 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, wyłącznie w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na stanowisko samodzielny specjalista. Podanie innych danych osobowych  

w dokumentach rekrutacyjnych zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę tak wyrażoną 

można odwołać w dowolnym czasie. 

Dane osobowe będą przetwarzane, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Na podstawie 

przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one 

również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych  

w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane 

poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz ich: poprawiania, 

modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania i do ich usunięcia. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych i złożenie aplikacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.  

Ma Pani/Pan prawo wycofania swojej aplikacji w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem 

przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą 

wycofania aplikacji. 

W sprawach związanych ze swoimi  danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@polskieradio.pl, tel.: 022 645 34 03.  

 

Jeżeli chce Pani/Pan uczestniczyć w powtórzonych procesach rekrutacyjnych na to samo stanowisko prosimy  

o zamieszczenie w ofercie następującej zgody wraz z podpisem:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Radio S.A,  

na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko,  

w okresie następnych 6 miesięcy. 

…………….......................... 

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji) 

 

Oferty niezawierające powyższej zgody nie będą automatycznie rozpatrywane w trakcie powtórzonego procesu 

rekrutacyjnego. 


