
KLAUZULA INFORMACYJNA
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25. Telefon: (0-95) 7 365 848 / 844 e-mail: rekrutacja@sebn.com
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest SE Bordnetze Polska sp. z o.o., z którą można 

skontaktować się pod adresem, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz poprzez adres e-mail: rekrutacja@sebn.com lub telefonicznie 
95 7 365 848 / 844.

2.Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), jak również 
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), 
chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe 
będą przechowywane, przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania CV.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
7.Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Specjalista ds. przetwarzania danych ERP

Specjalista ds. przetwarzania danych ERP

O Firmie

Sumitomo Electric Bordnetze to globalny dostawca motoryzacyjny
zatrudniający ponad 39 000 pracowników w 14 krajach. SEBN jest częścią japońskiej

grupy Sumitomo Electric Industries, której korzenie sięgają ponad 400 lat,
z około 380 spółkami zależnymi w różnych branżach na całym świecie. 

Portfolio produktów obejmuje systemy okablowania, a także komponenty elektryczne
i elektroniczne do konwencjonalnych i elektrycznych technologii napędowych,

w tym zestawy wiązek niskonapięciowych i wysokonapięciowych. 

Do klientów Sumitomo Electric Bordnetze należy w szczególności Grupa Volkswagen
z markami Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bugatti i Porsche. 

O Dziale

Dział Informatyki SEBN PL kompleksowo wspiera wszystkie aspekt
transformacji technologicznej firmy, zarówno na poziomie lokalnym jak i całej grupy SEBN. 

Świadczymy globalne wsparcie w zakresie nadzoru na sieciami teleinformatycznymi, serwerami,
systemami produkcyjnymi SAP, tworzeniem oprogramowania oraz poczty e-mail i obiegów elektronicznych. 

Wykorzystując cyfryzację wspomagamy rozwój działów biznesowych przyczyniając się do podnoszenia 
efektywności i konkurencyjności całej grupy SEBN. Nasz zespół to blisko 30 osób, których umiejętności 

i wiedza gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, co pozwala na dopasowanie nowoczesnej
technologii do rosnących potrzeb grupy SEBN, w szczególności w tak dynamicznie zmieniającym się

otoczeniu biznesowym XXI wieku. 

Kontakt z nowoczesną technologią

Możliwość zakupu aut marki VW, Skoda i Audi 
w preferencyjnych cenach od dealera

Grupowe ubezpieczenie na życie

Możliwość rozwoju poprzez: udział w licznych 
szkoleniach, konferencjach i targach branżowych, 
dofinansowanie i refundacja nauki pracowników, 
jasne ścieżki rozwoju

Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie 
i organizacja wypoczynku dla pracowników i ich 
rodzin, dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla 
dzieci pracowników, karty podarunkowe i bony 
świąteczne, dofinansowanie do zajęć sportowych, 
wydarzeń kulturalnych

Wynagrodzenie z szeroko rozwiniętymi dodatkami: 
premie regulaminowe, coroczna inflacyjna 
regulacja wynagrodzeń

Praca w międzynarodowym koncernie: wyjazdy 
służbowe w ramach kraju i poza granicami, 
współpraca w międzynarodowych zespołach, 
możliwość pracy za granicą w innych zakładach 
Grupy Sumitomo

Podstawowa opieka medyczna na terenie firmy: 
lekarz, pielęgniarka, bezpłatne szczepienia dla 
pracowników i ich rodzin

Możliwość pracy w oparciu o Home Office 
- 4 dni w miesiącu

Benefity

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia 
zawodowego

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 
▪ przetwarzanie danych informatycznych w systemie ERP, 
▪ realizacja wymagań związanych z dostępnością systemu, 
▪ monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów systemowych, 
▪ wdrażanie rozwiązań informatyczno-organizacyjnych, 
▪ zaspokajanie potrzeb użytkowników związanych z dostępem do informacji,
▪ przejmowanie i opracowywanie zgłoszeń w systemie SysAid, 
▪ zgłaszanie problemów do rozwiązania firmom zewnętrznym, 
▪ prowadzenie szkoleń wewnętrznych lokalnych i centralnych, 
▪ przygotowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej wdrażanych projektów, 
▪ wsparcie zakładów w całej Grupie SEBN w obszarze IT.

Nasze wymagania:
▪ wykształcenie wyższe kierunkowe, 
▪ doświadczenie zawodowe w obszarze IT, 
▪ komunikatywna znajomość języka angielskiego, 
▪ znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem, 
▪ znajomość metodyk IT, 
▪ znajomość ITIL w zakresie "Foundation", 
▪ znajomość systemu ERP, 
▪ znajomość pakietu MS Office, 
▪ przedsiębiorczość i zorientowanie na klienta, 
▪ umiejętność zarządzania zmianą oraz rozwiązywania problemów.

Prosimy o nadsyłanie CV na adres  rekrutacja@sebn.com 
lub o składanie aplikacji na naszej stronie www.sebn-career.com

Prosimy o nadsyłanie CV z poniższą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnej rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody 
w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Informujemy że, odpowiemy tylko na wybrane oferty.
O Firmie

Sumitomo Electric Bordnetze to globalny dostawca motoryzacyjny
zatrudniający ponad 39 000 pracowników w 14 krajach. SEBN jest częścią japońskiej

grupy Sumitomo Electric Industries, której korzenie sięgają ponad 400 lat,
z około 380 spółkami zależnymi w różnych branżach na całym świecie. 

Portfolio produktów obejmuje systemy okablowania, a także komponenty elektryczne
i elektroniczne do konwencjonalnych i elektrycznych technologii napędowych,

w tym zestawy wiązek niskonapięciowych i wysokonapięciowych. 

Do klientów Sumitomo Electric Bordnetze należy w szczególności Grupa Volkswagen
z markami Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bugatti i Porsche. 

O Dziale

Dział Informatyki SEBN PL kompleksowo wspiera wszystkie aspekt
transformacji technologicznej firmy, zarówno na poziomie lokalnym jak i całej grupy SEBN. 

Świadczymy globalne wsparcie w zakresie nadzoru na sieciami teleinformatycznymi,
serwerami,systemami produkcyjnymi SAP, tworzeniem oprogramowania 

oraz poczty e-mail i obiegów elektronicznych. 

Wykorzystując cyfryzację wspomagamy rozwój działów biznesowych przyczyniając się do 
podnoszenia efektywności i konkurencyjności całej grupy SEBN. Nasz zespół to blisko 

30 osób, których umiejętności i wiedza gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, 
co pozwala na dopasowanie nowoczesnej technologii do rosnących potrzeb grupy SEBN, 

w szczególności w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym XXI wieku. 

Kontakt z nowoczesną technologią

Możliwość zakupu samochodu 
w preferencyjnych cenach od dealera

Grupowe ubezpieczenie na życie

Udział w szkoleniach, konferencjach, 
dofinansowanie i refundacja nauki

Atrakcyjny pakiet socjalny

Pewne wynagrodzenie plus premie

Praca w międzynarodowym koncernie

Podstawowa opieka medyczna na terenie 
firmy

Możliwość pracy w oparciu o Home Office 

Co oferujemy

Możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego

Elastyczny czas pracy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Program rekomendacji pracowników

Brak Dress Code’u

Parking dla pracowników

Młodszy specjalista ds. przetwarzania danych

Zakres obowiązków: 
▪ Monitorowanie i nadzór nad systemami teleinformatycznymi 

i sieciami LAN/ WAN
▪ Instalacja i aktualizacja systemów brzegowych, serwerów 

oraz aktywnych urządzeń sieciowych przy dostępie do LAN/ 
WAN/ Internetu

▪ Wdrażanie nowych usług sieciowych (np. QoS,VPN,VoIP)
▪ Wspieranie użytkowników i lokalnych administratorów w 

aktywnym rozwiązywaniu problemów sieciowych i 
systemowych

▪ Dbanie o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej i 
systemów komputerowych

▪ Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji sieciowej 
oraz systemowej

▪ Planowanie rozwoju i rozbudowy istniejącej infrastruktury 
teleinformatycznej.

Nasze wymagania:
▪ Wykształcenie wyższe kierunkowe mile widziane
▪ Znajomość MS Office 
▪ Znajomość systemów komputerowych
▪ Znajomość technologii sieci komputerowych LAN/WAN
▪ Znajomość systemów serwerowych i wirtualizacji
▪ Znajomość technologii i systemów bezpieczeństwa 

informacji
▪ Znajomość standardów sieciowych 
▪ Znajomość technologii SSL VPN i IPSec
▪ Komunikatywna znajomość języka angielskiego
▪ Umiejętność pracy w zespole i komunikacji
▪ Prawo jazdy kat. B 

Kontakt z nowoczesną technologią

Możliwość zakupu samochodu 
w preferencyjnych cenach od dealera

Grupowe ubezpieczenie na życie

Możliwość rozwoju poprzez: udział 
w licznych szkoleniach, konferencjach 
i targach branżowych, dofinansowanie 
i refundacja nauki pracowników, jasne 
ścieżki rozwoju

Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie 
i organizacja wypoczynku dla pracowników 
i ich rodzin, dofinansowanie do kolonii i 
zimowisk dla dzieci pracowników, karty 
podarunkowe i bony świąteczne, 
dofinansowanie do zajęć sportowych, 
wydarzeń kulturalnych, preferencyjne 
pożyczki

Wynagrodzenie z szeroko rozwiniętymi 
dodatkami: premie regulaminowe, coroczna 
inflacyjna regulacja wynagrodzeń

Praca w międzynarodowym koncernie: 
wyjazdy służbowe w ramach kraju i poza 
granicami, współpraca w międzynarodowych 
zespołach, możliwość pracy za granicą 
w innych zakładach Grupy Sumitomo

Podstawowa opieka medyczna na terenie 
firmy: lekarz, pielęgniarka, bezpłatne 
szczepienia dla pracowników i ich rodzin

Możliwość pracy w oparciu o Home Office 

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia 
zawodowego

Elastyczny czas pracy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Program rekomendacji pracowników

Brak Dress Code’u

Parking dla pracowników

O Firmie

Sumitomo Electric Bordnetze to globalny dostawca motoryzacyjny zatrudniający ponad 38 000 pracowników w 14 krajach. 
SEBN jest częścią japońskiej grupy Sumitomo Electric Industries, której korzenie sięgają ponad 400 lat,

z około 380 spółkami zależnymi w różnych branżach na całym świecie. 

Portfolio produktów obejmuje systemy okablowania, a także komponenty elektryczne i elektroniczne do konwencjonalnych 
i elektrycznych technologii napędowych,w tym zestawy wiązek niskonapięciowych i wysokonapięciowych. 

Do klientów Sumitomo Electric Bordnetze należy w szczególności Grupa Volkswagen z markami Volkswagen, Audi, Seat, 
Škoda, Bugatti i Porsche.

KLAUZULA INFORMACYJNA
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25. Telefon: (0-95) 7 365 848 / 844 e-mail: rekrutacja@sebn.com
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest SE Bordnetze Polska sp. z o.o., z którą można skontaktować się pod adresem, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz poprzez adres e-

mail: rekrutacja@sebn.com lub telefonicznie 95 7 365 848 / 844.
2. Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie (podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), jak równieżw celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby 

przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania CV.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
7. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o nadsyłanie CV na adres rekrutacja@sebn.com lub 
o składanie aplikacji na naszej stronie www.sebn.pl w zakładce 
„Kariera”

Przesyłając swoje dokumenty aplikacyjne oświadczasz, że zapoznałaś/eś się 
z „Obowiązkiem informacyjnym wobec kandydatów do pracy” obowiązującym 
w SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów 
Wlkp. oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na 
potrzeby bieżącej rekrutacji.

Pełna treść „Obowiązku informacyjnego wobec kandydatów do pracy” znajduje się 
na stronie www.sebn.pl w zakładce „Kariera”.

Jeżeli wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie 
w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. 
w Gorzowie Wlkp. moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych celem przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”


