
Також ми повідомляємо, що зв’яжемося тільки з обраними кандидатами.

Приєднуйся до нас:

Хочемо Вас запевнити, що усі особисті дані отримані під час нашої з Вами співпраці використовується 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Снєжка-Україна» за адресою: 81000, Львівська обл, 
Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а (надалі – ТзОВ «Снєжка-Україна»)  відповідно до чинного 
законодавства України.
При подачі резюме Вам буде запропоновано надати згоду на обробку персональних даних ТзОВ 
«Снєжка-Україна» виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цих правовідносин, 
або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються в порядку чинного законодавства України та  Закону 
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ.
Передача Ваших персональних даних третім особам може здійснюватися виключно у випадках 
передбачених законодавством України.  
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ви маєте право:
           • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім 
випадків, встановлених законом;
           • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію 
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
           • на доступ до своїх персональних даних;
           • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 
таких персональних даних;
           • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних;
           • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 
володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 
недостовірними;
           • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 
фізичної особи;
           • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
           • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 
даних;
           • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час 
надання згоди;
           • відкликати згоду на обробку персональних даних;
           • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
           • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Якщо Ви бажаєте, щоб Ваше резюме залишалося в базі даних ТзОВ «Снєжка-Україна» для використання 
Вашого резюме в майбутньому (під час майбутніх вакансій), просимо у своєму резюме зазначити наступне: 
«Я надаю згоду на використання та обробку своїх персональних даних з метою виконання своїх 
зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів 
відбору працівників на ТзОВ «Снєжка -Україна».

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТзОВ „Снєжка-Україна” - це сучасний завод з виробництва водоемульсійних фарб, акрилових емалей, шпа-
клювальних мас, захисних та ґрунтувальних засобів, клеїв. 
Основна мета заводу - це постійне удосконалення та контроль якості продукції, що випускається. При виго-
товленні виробів підприємство використовує високоякісну європейську сировину та прогресивні сучасні 
технології. Вся продукція заводу є екологічно чистою,  безпечною для здоров’я людини та довкілля.
Чимало жителів регіону отримали роботу, а їх сім’ї - засоби до існування і добробут. Робота на такому 
підприємстві гарантує стабільність і віру в майбутнє, оскільки завод випускає продукцію, яка повсякчас 
користується попитом і є популярною. Крім того, вироби підприємства «Снєжка-Україна» - це достойний 
конкурент імпортним аналогам. Виробнича діяльність підприємства - це той випадок, коли можна гордити-
ся за вітчизняного виробника.

           • Робота в компанії з міцною позицією на ринку;
           • Робота в організації, яка дає працівникам можливість реалізовувати свої ідеї та спонукає приймати
              рішення;
           • Розвиток компетенцій через доступ до найновіших знань та навчання, а також співпраця з експер
              тами в галузі продаж;
           • Середовище, в якому ми керуємося чітко визначеними системами цінностей;
           • Працевлаштування за трудовим договором та конкурентоспроможна зарплата, яка відповідає 
              Вашому досвіду.

           • Аналітична обробка інформації, робота з базами даних;
           • Зведена аналітика в Excel; 
           •  Збір та перевірка відповідних даних для аналізу; 
           • Узагальнення аналітичної інформації, визначення причинно-наслідкових зв’язків; 
           • Підготовка та розробка презентацій.

           • Вища освіта;
           • Розвинуті аналітичні навички та дуже хороші знання Excel (арифметичні дії, створення зведених
              таблиць, візуальне оформлення звітів, побудова графіків та діаграм); 
           • Вміння робити висновки і працювати з рекомендаціями; 
           • Вміння працювати з базами даних; 
           • Незалежність, відповідальність та сильна мотивація працювати ; 
           • Аналітичний склад розуму; 
           • Ініціативність, бажання вчитися і розвиватися;
           • Володіння польською мовою;
           • Високий рівень самоорганізації та відповідальності, творчий та креативний підхід в роботі;
           • Вміння працювати  в MS PowerPoint: опрацювання презентацій;
           • Знання SQL (бажане);
           • Знання основ програмування (бажане).

Створи з нами світ, сповнений барв

Звучить цікаво?

Відправ своє резюме і познайомимося

АНАЛІТИК
МІСЦЕ ПРАЦІ: ЯВОРІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)

На вас чекає:

До ваших завдань буде належати:

Чого ми чекаємо від вас:

Відправ своє резюме і познайомимось

прикріпити резюме

Моє
майбутнє 
в Яскравих
Барвах

https://www.youtube.com/channel/UCrAJyNiwriT8s-3YkqSu_vQ
https://uk-ua.facebook.com/Sniezka.Ukraine



