
 
 
Jesteśmy firmą zajmującą się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych systemów 
informatycznych. Programujemy w oparciu o najnowsze technologie .Net. Specjalizujemy się w projektach z 
obszaru Telemetrii, IoT, GIS czy SmartCITY. 
Zapraszamy do współpracy specjalistów z branży IT, elektronicznej, analitycznej oraz szkoleniowej, których 
pasją są technologie informatyczne. 
 
OFERUJEMY: 
PRACĘ – w dogodnej formie zatrudnienia z możliwością częściowej pracy zdalnej; 
UDZIAŁ W PROJEKTACH – ciekawych i różnorodnych, opartych o najnowsze technologie, także o zasięgu 
międzynarodowym; 
WSPARCIE i OPIEKĘ doświadczonych liderów zespołów, PM’ów oraz Działu HR; 
SZKOLENIA – językowe i techniczne; 
INTEGRACJĘ – na corocznych Regatach NetLand Cup, wyjazdach na narty, imprezach firmowych; 
BENEFITY – takie jak karta MultiSport, OK System, prywatna opieka medyczna LuxMed i wiele więcej... 
 
Poszukujemy kompetentnej, skrupulatnej i sumiennej osoby odpowiedzialnej za: 

- nadzór i koordynacja realizowanych przez podwykonawców prac związanych z realizacją instalacji 

ciepłomierzy, wodomierzy i modułów telemetrycznych 

- prowadzenie ewidencji montaży wodomierzy 

- umawianie monterów na wizyty związane z wymiana wodomierzy i urządzeń telemetrycznych 

- przypisywanie użytkowników do montowanych urządzeń 

- wprowadzanie punktów pomiarowych do aplikacji GlobeOMS 

- odbieranie protokołów od monterów i sprawdzanie ich poprawności 

- kontakt z monterami w razie potrzeby 

- prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami 

Wymagamy: 

- poziom wykształcenia – min. średnie,   

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim w zakresie pakietu MS Office, 

- bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy w zespole, 

- wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, skrupulatność, logiczne myślenie oraz umiejętność 

analitycznego podejścia do problemów, 

 
Miło widziane osoby posiadające status studenta! 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych (o treści znajdującej się w dolnej części ogłoszenia) na adres: praca@netland.com.pl 

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. Administracji 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 
 
 
Aplikując akceptujesz poniższą Klauzulę informacyjną: 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NetLand Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-683) ul. 

Trylińskiego 16, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, 
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest NetLand Sp. z o.o., 
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w 

procesach rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym, 
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 
mailowy iod@netland.pl, 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 
przeprowadzeniem procesu rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 

którym jest NetLand Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-683) ul. Trylińskiego 16, moich danych osobowych w 
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w NetLand Sp. z o.o. 
Przedmiotowa zgoda dotyczy procesów rekrutacji podjętych zarówno przed złożeniem niniejszej zgody jak i w 
okresie późniejszym. 
Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
Zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie. 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NetLand Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, przez okres maksymalnie dwóch lat kalendarzowych następujących po roku bieżącym. 


