
 

 

Nowy Styl Sp. z o.o. czołowy europejski producent mebli, poszukuje kandydatów i kandydatek na 

nowotworzone stanowisko pracy w ramach Projektu " Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 

przez Nowy Styl Sp. z o.o.". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Technolog 
Miejsce pracy: Jasło 

TED/04/17 

ZAKRES ZADAŃ: 

 Projektowanie procesów technologicznych, 
 Wdrażanie nowych wyrobów, 
 Nadzór nad wykonywaniem prototypów mebli, 
 Kontrola procesu technologicznego, 
 Optymalizacja procesów technologicznych, 
 Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: Technologia Drewna, 
 Znajomość właściwości materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim, 
 Znajomość maszyn i narzędzi dla przemysłu meblarskiego, 
 Znajomość zasad tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, 
 Dobra znajomość języka angielskiego   
 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
 Kreatywność, samodzielność. 

  

MILE WIDZIANE: 



 

 

 Znajomość języka niemieckiego, 
 Znajomość procesów uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych, 
 Znajomość organizacji procesów produkcyjnych - Lean Manufacturing, 5S itp., 
 Znajomość zasad i procesów montażu mebli. 

OFERUJEMY: 

 Ciekawą pracę w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym i ugruntowanej pozycji na rynku, 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 Możliwość rozwoju zawodowego, 
 Profesjonalne narzędzia pracy, 
 Wynagrodzenie składające się z części stałej i premii, 
 Samodzielne stanowisko z szerokim zakresem odpowiedzialności, 
 Dostęp do nowoczesnych rozwiązań. 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o aplikowanie za pomocą formularza: 
 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5ba008bd0be44001a1bdd
696ab856d96 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.NowyStylGroup.com 
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1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka 49, 
38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail 
rodo@nowystylgroup.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2)    Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: 

a)       w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede 
wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Nowy Styl (art. 6 ust. 1 lit c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami 
Kodeksu pracy); 
b)       dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w 
tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); 
c)       w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Nowy Styl – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Nowy Styl (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 
2016/679), 

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Nowy Styl w związku z 
prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 

4)      W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne) – 
dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego 
procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Nowy Styl, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 
lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas 
wymagany przepisami prawa. 

5)      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Nowy Styl prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną 
lub elektroniczną. 

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7)      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

8)      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9)      Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak 
możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem 
pracy podanie danych jest dobrowolne. 

 



 

 

 


