
 

Firma  Krakbau S.A. z siedzibą w  Krakowie przy ul. Hamernia 50 powstała w 1990 roku. 

Krakbau S.A. prowadzi działalność budowlaną na terenie Polski, Danii, Niemiec i Norwegii.  

Spółka wyspecjalizowała się w budownictwie ogólnym, tunelowym, morskim i mostowym, montażu rusztowań 

przemysłowych oraz robotach elektrycznych. 

Obecnie poszukujemy do pracy w Danii pracowników na stanowisko: 

 

Zbrojarz – Cieśla 

Opis zadań na stanowisku: 

Wykonywanie prac zbrojarskich lub ciesielskich  na budowach w oparciu i zgodnie z otrzymaną dokumentacją 

techniczną, 

Oczekiwania wobec kandydata: 

- Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe z obszaru budownictwa, 

- Doświadczenie zawodowe na stanowisku  zbrojarz lub cieśla, 

- Umiejętność pracy z rysunkiem technicznym, 

- Zaangażowanie, dokładność i rzetelność. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Jeśli spełniasz powyższe oczekiwania, jesteś osobą zaangażowaną w wykonywane obowiązki, rzetelną to 

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

Wybranemu kandydatowi zapewnimy stabilne zatrudnienie w firmie z prawie 30-letnim doświadczeniem w 

realizacji inwestycji budowlanych krajowych i zagranicznych. 

Prześlij swoje CV za pomocą przycisku pod ogłoszeniem APLIKUJ TERAZ lub zadzwoń: 12 623 34 61. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zamieszczeniu na CV następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez ze mnie dokumentach 

aplikacyjnych, w celach obecnej a także ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez KRAKBAU 

S.A. z siedzibą w 30-145 Kraków, przy ul. Hamernia 50 (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)..” 

Klauzula informacyjna: 

• Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych na potrzeby rekrutacyjne jest Krakbau S.A., 

zwany dalej „Administratorem” 

• Adres i siedziba firmy: Krakbau S.A. ul. Hamernia 50, 30-145Kraków, tel. 12 623 34 60. 

• Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: 

rodo@krakbau.com.pl. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora Danych                    

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji. 

• Informujemy, że przekazana aplikacja/ CV będzie przechowywana maksymalnie rok w naszej bazie. 

• Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawienia lub złożenia 

wniosku o usunięcie ich z bazy danych. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. 

 


