
Metrix Metal Sp. z o.o. 
 jeden z liderów międzynarodowego rynku przedsiębiorstw produkcyjnych, 
zajmujących się kompleksową obróbką blach, laureat wielu prestiżowych 

nagród (Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu) zatrudni: 
 

Osobę do transportu wewnętrznego 

 
Na początek zaoferujemy Tobie: 

 
-stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (płaca adekwatna do 

posiadanych kwalifikacji), 
-pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, gwarantującą stabilizacje i 

poczucie bezpieczeństwa, 
-atrakcyjny system premiowy: premie miesięczne + kwartalne + roczne, 

-pakiet świadczeń socjalnych:bony świąteczne, ubezpieczenie zdrowotne 
-dofinansowanie do dojazdów dla osób spoza Tczewa. 

 
Czekamy na osoby z : 

-uprawnieniami UDT na sztaplarkę, 
-doświadczeniem, oraz do przyuczenia do zawodu. 

 
Oferty kierować: 

rekrutacja@metrixmetal.pl 
 

Administratorem PaniPana danych osobowych jest "Metrix Metal" Sp. z o.o. w Tczewie (83-100) przy ul. Kpt. Mamerta 
Stankiewicza 3. Dane zbierane są dla w celu prowadzenia rekrutacji. Ma PaniPan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do uwzględnienia 

kandydata w procesie rekrutacji. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Spółki lub na stronie metrixmetal.pl 
 

PROSZĘ O UMIESZCZENIE KLAUZULI POD CV: 
 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
"Metrix Metal" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (83-100) przy ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza 3, 
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Transportu wewnętrznego.. Powyższa 

zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora 

danych lub mailowo na adres: @ a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie 
mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1 lub pkt 4.Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Administratora w zakresie wskazanym w pkt 1 powyżej w dalszych procesach rekrutacyjnych. 
4. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w zakresie wskazanym w pkt 1 

powyżej w dalszych procesach rekrutacyjnych. 


