Shape your future with us!
Work in the high-growth industry of renewable energies
Energia odnawialna, taka jak wiatr, słońce czy biomasa, osiąga oszałamiające tempo wzrostu
na mapie całego świata. Rola, jaką odgrywają odnawialne źródła energii we współczesnym
zapotrzebowaniu na energię elektryczną, zwiększa się nie tylko ze względu na malejące
rezerwy paliw kopalnych, ale również wraz z rosnącą świadomością społeczeństw związaną
z potrzebą ochrony środowiska w którym żyjemy.
Grupa wpd, zatrudniając ponad 2 200 pracowników w ponad 20 krajach, aktywnie
uczestniczy w kształtowaniu tej zmiany. Jako specjaliści w zakresie planowania, finansowania,
realizacji i obsługi parków wiatrowych na lądzie, jak i na morzu staliśmy się liderem rynku w
Niemczech oraz znaczącym partnerem na rynkach światowych.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy w Polsce, poszukujemy osoby na
stanowisko:

PLANISTA PRZESTRZENNY ds. OZE (W/M)
Miejsce świadczenia pracy: POZNAŃ
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 wsparcie działu rozwoju projektów wiatrowych przy opracowywaniu koncepcji lokalizacji parków
wiatrowych w oparciu o oprogramowanie CAD/GIS/windPRO
 sporządzanie dokumentacji planistycznej w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego,
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Prawa Administracyjnego
 współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sprawowanie nadzoru nad trwającymi
procedurami planistycznymi
 wsparcie techniczne przy sporządzaniu dokumentacji graficznych
Profil kandydata:
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji planistycznej SUKZP oraz MPZP
najlepiej z zakresu branży OZE
 biegła znajomość oprogramowania AutoCAD; mile widziany GIS oraz windPro
 skrupulatność, sumienność i lojalność połączona z umiejętnością pracy zespołowej
 umiejętność przyswajania nowej wiedzy z różnych dziedzin, w tym zagadnień technicznych oraz
prawnych) oraz otwartość na nowe wyzwania
 umiejętność organizacji i koordynacji pracy swojej oraz zespołu, a także pracy pod presją czasu
 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 prawo jazdy kat. B
Co oferuje Tobie wpd:
 odpowiedzialne stanowisko pracy w dynamicznej firmie z doskonałą perspektywą na przyszłość oraz
możliwością podnoszenia swoich kwalifikacji
 stałe zatrudnienie w polsko-niemieckiej firmie z doświadczeniem na rynku OZE
 współpracę w międzynarodowym zespole oraz możliwość integracji w młodym i przyjaznym zespole
współpracowników
 kursy doszkalające język angielski/niemiecki
 wiarę w Twoje umiejętności przekładające się w zaangażowanie oraz możliwość podejmowania
samodzielnych decyzji
Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu prześlij Twoje CV wraz z listem
motywacyjnym w języku polskim oraz angielskim/niemieckim na adres:
info@wpd-polska.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wpd Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu
zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także na podstawie także art. 6 ust. 1 c) RODO, gdy jest to
konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.
1 lit f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora w tym realizacji, zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby obrony przed
ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń i inne mieszczące się w zakresie
działalności gospodarczej działania. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu mogą się Państwo
skontaktować z nami pod adresem: info@wpd-polska.pl
Niniejszy e-mail jest przeznaczony wyłącznie do wskazanego powyżej adresata(-ów) i może zawierać
informacje poufne. Jeżeli nie jesteś prawidłowym odbiorcą pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt,
iż jakiekolwiek rozsyłanie, dystrybucja lub kopiowanie tego e-mail jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś
tego e-mail przez pomyłkę, zwracamy się w uprzejmą prośbą o niezwłoczny kontakt z wpd Polska sp.
z o.o. pod numerem +48 61 639 01 00 lub mailem info@wpd-polska.pl
This e-mail is only to be used for the abovementioned addressee(s) and may contain confidental
information. If you are not the correct recipient we draw your attention to the fact that any
dissemination, distribution or copying of this e-mail is forbidden. If you by mistake have received this
e-mail, we kindly ask you to immediately contact the law firm wpd Polska sp. z o. o. at +48 61 639 01
00 or info@wpd-polska.pl

Klauzula informacyjna kandydat do pracy

1.

Administratorem Państwa danych osobowych [dalej jako: „Dane”] jest wpd Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33,
dalej jako: “wpd”, email: info@wpd-polska.pl; t: + 48 61 639 010 00.

2.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – uzyskanie
Danych jest niezbędne przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie danych zawartych w
art. 221 § 1 kodeksu pracy [imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych,
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia]; oraz
art. 6 ust. 1 a) RODO- w przypadku, gdy dobrowolnie przekazują Państwo Dane w zakresie
szerszym niż przewidziany w art. 22 1 § 1 kodeksu pracy – w tym przypadku prosimy o
umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych Państwa zgody o następującej treści:
a. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach.”
b. Jeżeli chcą Państwo by Państwa kandydatury były brane pod uwagę przy następnych
rekrutacjach prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych dodatkowo
klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przyszłych
procesach rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi
prawach.”

3. Będziemy przetwarzać Państwa Dane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko na
które obecnie odbywa się rekrutacja, nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy od ich przesłania.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa Dane będą przez nas
przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji.
4. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Państwa
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Podanie Danych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych,
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest
dobrowolne jest jednak warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami Państwa Danych mogą być nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem Danych, np. dostawcom usług hostingowych Takie podmioty przetwarzają
Dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz Grupa Pracuj.pl,
za pośrednictwem której składają Państwo aplikację.
7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, jej
wycofanie nie wpływa jednak na legalność wcześniejszego przetwarzania danych; prawo
dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych i
uzupełnienia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

