
 

   

 
OFERTA PRACY 

 
Polska firma zajmująca się projektowaniem oraz budową “pod klucz” systemów uzdatniania wody oraz 

instalacji procesowych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego 
 

 

ZATRUDNI INŻYNIERÓW 
 

ABSOLWENTÓW (ABSOLWENTKI)  
INŻYNIERII ŚRODOWISKA  LUB  INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ 

 
 
Oferujemy: 

 umowę o pracę 
 możliwość uczestnictwa w interesujących projektach inżynierskich w Polsce i zagranicą 
 możliwość rozwoju zawodowego 
 wynagrodzenie dostosowane do stopnia zaangażowania w działalność firmy 
 możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych 
 możliwość zdobycia stażu wymaganego do uprawnień budowlanych 

 
Oczekujemy: 

 wykształcenia technicznego 
 umiejętności posługiwania się MS Office 
 umiejętności posługiwania AutoCad 
 znajomości języka angielskiego - przynajmniej biernej 
 znajomość niemieckiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem 
 chęci do pracy i „otwartej” głowy 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną, na adres: 
praca@cm-systems.pl 

 
 

Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz na stronie: www.cm-systems.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CM SYSTEMS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 4A, adres e-mail: praca@cm-systems.pl. 
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego i nie dłużej niż 30 dni od dnia jego zakończenia lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w takim zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. W pozostałym zakresie podanie 
danych jest dobrowolne. 
 
 
Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje. 


