
 

 

Compal Electronics jest producentem notebooków, laptopów, telewizorów LCD, smartfonów oraz tabletów dla wielu 

uznanych światowych marek.  

https://www.compal.com/ 

Compal Europe (Poland) Sp. z o. o. jest zakładem serwisującym płyty główne do sprzętu komputerowego, 

zlokalizowanym w Łodzi.  

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Personalnych 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in.za: 

 Kompleksową realizację procesów rekrutacji na stanowiska różnych szczebli organizacji;  

 Analizę i opis stanowisk pracy; 

 Udział we wdrożeniu nowozatrudnionych pracowników; 

 Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących personelu na potrzeby Zarządu; 

 Realizację zadań w obszarze administracji personalnej; 

Wymagania:  

 Wykształcenie kierunkowe; 

 Doświadczenie na stanowisku o podobnym profilu (mile widziane w firmie międzynarodowej); 

 Znajomość przepisów prawa pracy; 
 Bardzo dobra znajomość programów Word oraz Excel; 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego; 

 Komunikatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole; 

 Wysokie zdolności interpersonalne; 
 Doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzen będzie dodatkowym atutem; 

 

Oferujemy: 

 Pracę w międzynarodowym środowisku; 

 Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę; 

 Interesującą pracę w dynamicznym środowisku; 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego i listu  motywacyjnego na adres 
e-mailowy: 
 

namei_wang@compal-europe.com 

 
Administratorem Danych Osobowych jest  Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kontakt: ul. Techniczna 7, 92-518 Łódź). 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Compal 
Europe (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 

https://www.compal.com/
mailto:namei_wang@compal-europe.com

