PRAKTYKA W WYDZIALE TECHNOLOGII
I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG
MIEJSCE PRACY: MOKRONOS DOLNY k. Wrocławia
Sprawdzisz się między innymi w:








współpracy przy wykonywaniu badań laboratoryjnych, pomiarów oraz prac terenowych,
obsłudze urządzeń laboratoryjnych, pomiarowych oraz pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych,
procesie określania przydatności gruntów i kruszyw do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym,
procesie określania przydatności prefabrykatów betonowych do użycia w budownictwie komunikacyjnym,
postępowaniu z próbkami od momentu przyjęcia do laboratorium, podczas badań aż do czasu ich
utylizacji,
współdziałaniu przy realizacji bieżących zadań w Wydziale Technologii.

Spodziewamy się:







statusu studenta lub absolwenta kierunków takich jak: budownictwo, inżynieria lądowa, geologia,
geofizyka lub chemia,
dyspozycyjności, sumienności, dokładności i odpowiedzialności,
dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
otwartości na nowe wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności,
dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programów MS Word i MS Excel.

Proponujemy:





praktykę w urzędzie administracji rządowej realizującego zadania Zarządcy i Inwestora o wysokich
standardach działania,
możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego,
opiekę przez doświadczonych pracowników Wydziału Technologii.
Prześlij swoje CV na adres: praktyki.wroclaw@gddkia.gov.pl z dopiskiem „PRAKTYKA D-2” 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz.
883 z póżn. zm.)".
Inne informacje:
Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 022 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na wykonywanie pracy w ramach praktyki, a także
w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy o praktykach absolwenckich.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres archiwizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych
w przepisach 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), prawo
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zorganizowanie praktyki w GDDKiA.

