
 

    

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), jedyna w Polsce instytucja zajmująca się 
kompleksowo postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi wytworzonymi na terenie naszego kraju 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

Stażystę-praktykanta lub zatrudnienie na część etatu w dziale zapewnienia jakości 

 Osoba będzie odpowiedzialna za bieżącą pracę nad projektami w zakresie sprawozdawczości z 

szeroko pojętego zakresu ochrony środowiska. Zadania obejmować będą przede wszystkim 

udział w sporządzaniu sprawozdań, wsparcie w obsłudze transakcji i negocjacjach umów 

związanych z odbiorcami odpadów. 

Staż oferujemy osobom z wyższym wykształceniem, studentom ostatnich lat studiów 

 

 

Zakres zadań i odpowiedzialności: 

Współpraca przy: 

 Sprawozdawczości (BDO i KOBiZE), 

 Sprawozdaniach z opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 

 Przygotowanie dokumentacji środowiskowych  

 Przygotowanie danych do fakturowania usług 

 Przygotowywanie danych na potrzeby analiz, okresowych sprawozdań i raportów, 

 Wsparcie Działu Zapewnienia Jakości w innych bieżących działaniach 

 Współpraca z działem Administracji i Komunikacji w przygotowywaniu projektów umów z odbiorcami 

odpadów, ich negocjacje oraz dbałość o ich ciągłość 

 Inne prace administracyjno - biurowe 
 

Oferujemy: 

 Interesującą możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej firmie, działającej w unikatowej branży; 

 Możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji; 

 zadbamy o Twoje wdrożenie i poznanie ZUOP: otrzymasz pakiet szkoleń wprowadzających oraz stałą 

opiekę opiekuna stażu 

 zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe i będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę praktyczną 

w jedynym takim zakładzie  w Polsce 

 stworzymy Ci możliwość współpracy z uznanymi, ekspertami 

 Miejsce pracy Otwock-Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7, około 30 km od centrum Warszawy. Pracodawca 

zapewnia dojazd do/od pracy autobusami pracowniczymi. 

Oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów 

 Znajomości pakietu Office (w szczególności Excel), 

 systematyczności, skrupulatności,  konsekwencji w działaniu 

 otwartości na naukę 

 pozytywnego nastawienia na zmiany 



 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (Pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam 
się na przetwarzanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych danych osobowych zawartych 
w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, 
kontaktując się z nami pod adresem praca@zuop.pl. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 
ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą 
wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w 
rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym 
celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na 
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na 
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi 
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 
okres trzech miesięcy od wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy 
przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 
przez okres trzech miesięcy od wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. . 

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów 
do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się 
z nami skontaktować pod adresem praca@zuop.pl. 
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