
 

 
Atmoterm SA pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych   

mając na uwadze rozwój gospodarki. Dla naszego zespołu  
są to działania priorytetowe, dla których proponujemy kompleksowe usługi.  

www.atmoterm.pl 

Gospodarka  
i Środowisko 

Powiększamy nasze zespoły! 😊 Zapraszamy osoby, których celem jest realizowanie swojej kariery w ochronie środowiska  

a jednocześnie praca w stabilnej firmie. W naszym zespole możesz liczyć na wsparcie – oprócz młodych osób będących  
na początku swojej ścieżki kariery, mamy także wieloletnich specjalistów i ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem 

i wiedzą. Chcesz sprawdzić swoje możliwości i nabywać kompetencje? Pomożemy. 😊 

   

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka 
ds. Ochrony Środowiska 

 
Główne zadania: 

 wsparcie w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska  

 przygotowywanie sprawozdawczości środowiskowej  

 pozyskiwanie, obliczanie i analizowanie danych środowiskowych   

 współpraca w zakresie realizowanych prac z naszymi Klientami  

 uczestniczenie w spotkaniach z Klientem (zdalnie i stacjonarnie) 
 
 
Zapraszamy osoby: 

 z wykształceniem wyższym w kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, 
odnawialne źródła energii, gospodarka miejska lub kierunkach pokrewnych 

 otwarte i zmotywowane do rozwoju swojej wiedzy oraz kompetencji 

 lubiące pracę w zespole i budowanie relacji z drugim człowiekiem 

 sprawnie poruszające się w programach MS Office i w środowisku MS Teams 

 posiadające prawo jazdy 
 
 
Twoim dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie zdobyte na praktykach lub stażach kierunkowych i/lub doświadczenie zawodowe 

 znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska  
 
Oferujemy: 

 umowę o pracę w firmie z perspektywicznej branży ochrony środowiska 

 dodatki pozapłacowe: pakiet opieki medycznej, karty podarunkowe, dofinansowanie do wypoczynku i karty Multisport, 
możliwość uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym; 

 wsparcie zespołu nie tylko w okresie wdrożenia  

 możliwość skorzystania z elastycznych rozwiązań w naszym systemie pracy  

 dostęp do wiedzy grona specjalistów z różnych dziedzin – pracujemy zespołowo  

 niezapomniane wyprawy w ciekawe zakątki Polski podczas wyjazdów integracyjnych oraz imprezy firmowe z 
atrakcjami 

 dogodną lokalizację biura w centrum Opola 

 firmowy parking samochodowy oraz rowerowy 
 

 
Aplikuj wysyłając swoje CV na adres: rekrutacja@atmoterm.pl 

W tytule wiadomości wpisz: MSOŚ – Imię i Nazwisko. 
 
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli: 

 „Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE. 

 Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. 
rozporządzenia. 

 Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4.  Pana/Pani dane osobowe: 
1. są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody; 
2. będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia 

rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji  
Informujemy, że ma Pani/Pan: 

1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 
cofnięciem zgody. 

2. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia. 
Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

 


