
                                  

              

SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o.  od 36 lat produkuje i dostarcza filtry w najnowocześniejszej technologii do filtracji 
powietrza klientom z Polski i Europy. Jesteśmy jednym z pierwszych producentów filtrów do central systemów 
klimatyzacji i wentylacji na polskim rynku. Produkty SFM tworzone są wyłącznie z najwyższej jakości materiałów 
importowanych z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, posiadających niezbędne atesty gwarantujące najwyższą 
skuteczność, niezawodność oraz dostosowanie do najnowszych europejskich norm wentylacji i klimatyzacji. 

Kontroler Jakości 

MIEJSCE PRACY:  Stara Wieś, powiat pruszkowski 
 

Jakie wyzwania czekają na Ciebie na nowym stanowisku: 

 Kontrola nad jakością procesu produkcji i zapobieganie wytwarzaniu wyrobów o nieakceptowanej jakości, 

 Kontrola wykonania detali zgodnie ze zleceniem produkcyjnym, 

 Szacowanie czasu pracy nad wyrobem gotowym, 

 Współpraca z Kierownikiem produkcji oraz z Brygadzistami. 

Co jest dla nas ważne: 

 Absolwent lub Student ostatniego roku studiów technicznych, kierunku związanego z obszarem klimatyzacji, 

wentylacji. 

 Dobra znajomość pakietu Office (szczególnie programu MS Excel). 

 Dokładności w wykonywanej pracy oraz doskonałej organizacji pracy, zapału, kreatywności i chęci współpracy. 

Co oferujemy: 

 Praktykę  w Spółce w wymiarze 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia na umowę o pracę), 

 Możliwość rozwoju i doskonalenia kwalifikacji w zespole Specjalistów, 

 Uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów. 

CV w języku polskim prosimy kierować na adres: agnieszkao@sfm.pl 

 

W  prosimy o dołączenie klauzuli:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Wsi, zgodnie z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 
INFORMACJA RODO 
Zgodnie, z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy  iż.: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o., z siedzibą w Starej Wsi,  adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Grodziska 45, 

Stara Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527532, posiadającą NIP 521-31-72-733, REGON 017177337. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c;  
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy i niezbędnym do realizacji celu 
rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia 
rekrutacji; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 
9. Pani/Pana dane, w związku z bieżącym procesem rekrutacyjnym, będą przechowywane do 30 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia 

zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane 180 dni od momentu wysłania aplikacji lub do momentu 
wycofania zgody. 


