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PHN to jeden z najwi?kszych podmiotów w sektorze nieruchomo?ci komercyjnych. Sprawnie zarz?dzana
grupa kapita?owa z d?ugoletnim do?wiadczeniem w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym,
zarówno w zarz?dzaniu nieruchomo?ciami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od lutego 2013 r.
PHN jest notowany na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie.
W naszym portfelu znajduje si? ponad 140 aktywów nieruchomo?ciowych o warto?ci ok. 2,5 mld z?, a
dzia?alno?? skoncentrowana jest w Warszawie oraz najwi?kszych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu,
Trójmie?cie, ?odzi i Wroc?awiu.
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Gwarantujemy prac? w dynamicznym zespole ludzi - wyspecjalizowanych pracowników bran?y
nieruchomo?ci, którzy tworz? wyj?tkow? atmosfer? wspó?pracy i naprawd? dobry klimat.
Staramy si? dba? o kondycj? naszych pracowników i ich bliskich (zdrowe cia?o) poprzez zapewnienie
dost?pu do prywatnej opieki medycznej u najwi?kszych operatorów medycznych, a tak?e dost?pu do
obiektów sportowo-rekreacyjnych i wspólnych zaj?? sportowych (pi?ka no?na, siatkówka) oraz
integracyjnych. Wspieramy naszych pracowników w rozwoju osobistym poprzez podnoszenie ich
kwalifikacji, rozwijanie kompetencji i odpowiednie szkolenia.
Wspieramy tak?e innych potrzebuj?cych poprzez zaanga?owanie pracowników w ró?ne inicjatywy
spo?eczne, np. Szlachetna Paczka czy Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przysta?”. Dbamy o to, ?eby
praca w PHN by?a przyjemnym wyzwaniem, a zas?u?ony wypoczynek pracowników oraz ich rodzin móg?
by? dofinansowany w ramach Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.
Wspieramy si? nawzajem, dzielimy si? wiedz? i do?wiadczeniem, bo d??ymy do wspólnego celu.
Przekonaj si? i do??cz do nas. [1]
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Informujemy, i? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomo?ci S.A.
z siedzib? w Warszawie, przy Al. Jana Paw?a II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00,
sekretariat@phnsa.pl [2], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane w zwi?zku z

udzia?em w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowi?zuj?cych przepisów
Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczno?? wype?nienia przez Pracodawc?
obowi?zku na?o?onego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyra?onej w zakresie
dobrowolnie podanych przez Pani?/Pana danych osobowych w zwi?zku z uczestnictwem w rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane:
1. do zako?czenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesi?cy), w zwi?zku z którym aplikowa?
Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, je?li nie wyrazi? Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
2. do 12 miesi?cy od dnia z?o?enia aplikacji w przypadku, gdy wyrazi? Pan/Pani zgod? na
przetwarzanie danych w celach przysz?ych rekrutacji.
Informujemy, ?e:
1. Ma Pani/Pan prawo do ??dania dost?pu do tre?ci swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich
sprostowania (art. 16 RODO), usuni?cia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18
RODO).
2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urz?du Ochrony
Danych Osobowych.
3. Podanie przez Pana/Pani? danych jest dobrowolne, jednak?e odmowa spowoduje niemo?no?? wzi?cia
udzia?u w procesie rekrutacji.
4. Administrator powo?a? Inspektora danych osobowych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana
praw - adres e-mail: iod@phnsa.pl [3]
5. Dane osobowe nie b?d? udost?pniane innym odbiorcom, chyba ?e przepisy szczególne stanowi?
inaczej.

Je?eli wyra?a Pani/Pan zgod? na przetwarzanie danych osobowych prosimy o za??czenie w aplikacji
nast?puj?cej klauzuli:
„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w z?o?onej przeze mnie
aplikacji, które wykraczaj? poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomo?ci S.A. al. Jana
Paw?a II 12, 00-124 w Warszawie mo?e ode mnie ??da? na podstawie obowi?zuj?cych przepisów
Kodeksu pracy i innych w?a?ciwych ustaw, w celu:
[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przysz?ych rekrutacji
Zosta?am/em poinformowana/ny, ?e mam mo?liwo?? odwo?ania udzielonej zgody w ka?dym czasie,
ale wycofanie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocze?nie o?wiadczam, ?e mam ?wiadomo??,
?e podanie przeze mnie danych wykraczaj?cych poza katalog okre?lony w Kodeksie pracy i innych
w?a?ciwych ustawach jest dobrowolne.”
Je?li chcesz aplikowa? na stanowisko prze?lij CV wraz z listem motywacyjnym na adres email:
rekrutacja@phnsa.pl [1] lub kliknij przycisk APLIKUJ pod konkretn? ofert? pracy.
Je?li spe?nisz nasze oczekiwania skontaktujemy si? z Tob? w celu zaproszenia na rozmow? rekrutacyjn?.
Uprzejmie informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami.
Po zako?czeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji bez wzgl?du na nasz? ostateczn? decyzj?.

Je?li nasza decyzja b?dzie dla Ciebie pozytywna to - ju? wkrótce powitamy Ci? na pok?adzie PHN!
OFERTY PRACY [4]
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