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Geofizyka Toruń S.A. jest wiodącą firmą w zakresie usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań 

naftowych, oferującą swoje usługi w kraju i za granicą. 

 
Obecnie poszukujemy kandydata: 

Pracownik fizyczny 
Nr ref. GGE-R/11/2022 
 

Miejsce pracy: Toruń 

Forma współpracy: umowa zlecenie  

Dział: Dział Elektroniki i Logistyki Sprzętu Sejsmicznego – Wydział Rozstawu Sejsmicznego 

 

Zakres zadań 

• czyszczenie złącz, przewijanie i rozplątywanie kabli, test parametrów technicznych testerem 

• wykonywanie testu kabli sejsmicznych: test wodny 

• wykonywanie testu wiązek geofonowych: test wodny, czyszczenie złącz, rozplątywanie kabli, 

test parametrów technicznych testerem 

 

Wymagania 

• umiejętność pracy w zespole 

• łatwość przyswajania wiedzy 

• sprawność fizyczna 

 

Dodatkowe atuty 

• wykształcenie lub praktyka w kierunku elektrycznym 

• manualne predyspozycje techniczne 

 

Oferujemy: 

• pracę w pomieszczeniach zamkniętych 

• pracę od poniedziałku do soboty 

• pracę po 8/10 godz. dziennie 

• umowę do końca stycznia 2023 r. 

 

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione wymagania zapraszamy 

do przesyłania zgłoszeń zawierających CV na adres mailowy: bogdan.dziatkowiak@geofizyka.pl. Prosimy 

o wpisanie w tytule wiadomości numeru referencyjnego ogłoszenia.  

Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszenia: 56 6692 290. 

 

Prosimy także o opatrzenie CV następującą klauzulą:  

Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Geofizykę Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 50, moich 

danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym. 
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Klauzula informacyjna 
 

Administratorem danych osobowych jest Spółka Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu 
przy ul. Chrobrego 50.  
 
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji.  
 
Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do podjęcia działań zmierzających do zawarcia 
umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwającej rekrutacji. 
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do żądania od Administratora 
dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
 
W celu realizacji swoich praw odpowiedni wniosek należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń 
Spółki, przesłać pocztą elektroniczną na adres kadry@geofizyka.pl lub tradycyjną na adres siedziby 
Spółki. Administrator w ciągu 1 miesiąca ustosunkuje się do wniosku, przy czym w szczególnych 
przypadkach może zastrzec prawo do jego rozpoznania w terminie maksymalnie 3 miesięcy.  
 
Masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli stwierdzisz, 
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  
 
Dane są przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie występuje profilowanie.  
 
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować do inspektora 
ochrony danych na adres e-mail iod@geofizyka.pl. 
 


