
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. 

poszukuje osób na stanowisko: 

 

OPIEKUN  PASAŻERÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

w Zakładzie Przewozu Osób Niepełnosprawnych 

 

WYMAGANIA FORMALNE :  

• Wykształcenie średnie; 

• Prawo jazdy kat. B. 

 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I  CECHY OSOBOWE :  

• Umiejętności interpersonalne (umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu, 

komunikatywność, asertywność); 

• Znajomość i umiejętność stosowania zasad obsługi pasażerów; 

• Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

• Wiedza na temat niepełnosprawności i funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 

• Umiejętność udzielania pierwszej pomocy; 

• Postawa aktywna, inicjatywa w działaniu, zaangażowanie; 

• Odporność na stres; 

• Sprawność fizyczna; 

• Dyspozycyjność. 

 

WARUNKI PRACY :  

• Praca w ruchu ciągłym na 2 zmiany (6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00), w miarę potrzeb 

zatrudnienie w czasie przerywanym (6:00 – 10:00, 14:00 – 18:00); 

• Kontakt z osobami niepełnosprawnymi; 

• Wykonywanie ręcznych prac transportowych (dźwiganie do 50 kg). 

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie swojej 

aplikacji (CV) na adres: szkoleniampk@mpk.lodz.pl do dnia 22 września 2019 r. włącznie 

z dopiskiem „Opiekun ZPON” w tytule wiadomości. 

 



Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów 

procesu rekrutacji na stanowisko Opiekuna Pasażerów Niepełnosprawnych prowadzonej przez 

MPK-Łódź Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016 r. poz. 922)”. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 

922) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania jest: MPK Łódź 

Sp. z o. o. 

2) Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w: Łodzi przy ul. Tramwajowej 6. 

3) Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Opiekuna 

Pasażerów Niepełnosprawnych w MPK-Łódź Sp. z o.o. 

4) Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) informujemy, że dane osobowe 

będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu przekazania ich do 

przetwarzania. 

5) Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@mpk.lodz.pl. 

6) Przewiduje się możliwość przekazania przetwarzanych danych osobowych następującym 

adresatom: 

   a. Placówki medyczne specjalizujące się w badaniach medycyny pracy. 

7) Osobie biorącej udział w procesie rekrutacji przysługuje prawo do: 

   a. wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych, 

   b. wglądu w moje dane osobowe i możliwość ich poprawiania. 

8) Dane Kandydata nie podlegają profilowaniu. 

9) Przetwarza się dane wrażliwe przekazane przez Kandydata. 


