
 

 

  

 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.  

Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie 

ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach. 
 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę 

elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów 

na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła. 
 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, 

stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych. 
  

   Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:  

Główny specjalista ds. kontrolingu 

Miejsce pracy:  

Rybnik (pełny etat) 

Rybnik/Bełchatów (1/2 etatu) 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 przygotowywanie: 

o Prognoz i Planu Finansowego Spółki 
o raportów zarządczych Spółki 
o raportów do instytucji zewnętrznych 

 monitorowanie realizacji planów przez Spółkę oraz identyfikowanie odchyleń w stosunku do założeń 
przyjętych w poszczególnych planach 

 opracowywanie analiz mających na celu identyfikowanie szans i zagrożeń operacyjnych 

 doradztwo komórkom organizacyjnym w zakresie analiz 

 proponowanie działań optymalizacyjnych 
 

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące kompetencje i umiejętności:  

 wykształcenie wyższe 

 doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku specjalisty w obszarze kontrolingu 

 znajomość:  
o zasad analizy finansowej 
o budowy modeli finansowych 

 zaawansowana znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point) 

 znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem 
 

Dodatkowe umiejętności i kompetencje:  

 zdolności analityczne 

 orientacja na wynik i osiąganie celów 

 umiejętności komunikacyjne, budowanie współpracy, elastyczność 
 

Gwarantujemy:  

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 

Atrakcyjne świadczenia dodatkowe: 

 dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej  

 Pracowniczy Program Emerytalny  

 możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

 bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą”) 

 szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy 
 



Zatrudnienie – od zaraz, po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji. 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Staszica 30, 50-222. 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod 

adresem email: rodo.ekoserwis@gkpge.pl;  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:  
1. w celu przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę 

możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt. X 
2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, 

optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją 
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Prawo do sprzeciwu 
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na 

podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, 
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu 
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

V. Okres przechowywania danych  
Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy. 

VI. Odbiorcy danych  
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi 

współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowanych w proces rekrutacji.  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d) przenoszenia danych   
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego  

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych  
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć niezbędne, aby wziąć udział w rekrutacji. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
Bieżąca rekrutacja 

Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym, prosimy abyś umieścił w swoim CV 

następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym/na 

profilu użytkownika  przez: PGE Ekoserwis sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 w celu przeprowadzenia rekrutacji na 

stanowisko wskazane w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym.” 

Bieżąca rekrutacja i rekrutacja na inne stanowiska  

Jeśli chcesz, aby PGE Ekoserwis zachował Twoje CV dla celów przyszłej rekrutacji prosimy abyś umieścił dodatkowo zgodę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym/na profilu użytkownika  

przez: PGE Ekoserwis sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów 

rekrutacyjnych prowadzonych przez PGE Ekoserwis sp. z o.o.” 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
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