
OGŁOSZENIE 

ARENA ŻAGAŃ SPÓŁKA Z O.O. W ŻAGANIU 

poszukuje pracownika na stanowisko: 

RATOWNIK WODNY 
 

WYMAGANIA 

 Uprawnienia ratownika zgodne z obowiązującymi przepisami; 
 Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy; 
 Odpowiedzialność; 
 Dyspozycyjność ( praca w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 

6.00-14.00, 14.00-22, soboty-niedziele, święta w godz. 9.00-21.00). 

  

OFERTA 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kompetencji; 
 elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, docelowo umową o pracę); 

 praca w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Miejsce pracy: Basen Arena ul. Kochanowskiego 6 

Oferty pracy prosimy składać osobiście w biurze Basenu Arena lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: if@arena.zagan.pl 

tel. kontaktowy: 68 455 89 53 

 

CV oraz List Motywacyjny proszę kierować na adres mailowy: if@arena.zagan.pl 

W tytule wiadomości prosimy wpisać „ratownik wodny”. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 68 455 89 53 

Na oferty czekamy do dnia 30.04.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z 
wybranymi kandydatami. 

Na dokumencie CV należy zmieścić następującą klauzulę: 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
Arena Żagań Sp. z o. o, moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy  (CV i/lub 
liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji na 
stanowisko: Ratownik wodny. 

Informujemy, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o.o. w , ul. 
Kochanowskiego 6; 

mailto:if@arena.zagan.pl


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@arena.zagan.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji; 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji;  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 


