
POLECAM I POLEGAM

Trzymasz w ręku ulotkę, co oznacza, że jeden z naszych pracowników polecił Ci pracę w naszej

firmie. Bardzo się cieszymy!

Poniżej znajdziesz informacje jak wziąć udział w rekrutacji.

1

2

3

Przekaż swoje CV wraz z wypełnionym

formularzem rekrutacyjnym, który

znajduje się na odwrocie kartki osobie,

która poleciła Ci pracę w Brembo.

Aby zapoznać się z informacją RODO

napisz mail na adres

praca@brembo.pl, automatycznie

zwrotnie otrzymasz klauzulę.

Po pozytywnej analizie CV wskazana
przez Ciebie Agencja skontaktuje się z
Tobą, aby zaprosić Cię na rozmowę w
Brembo.

Osoba polecająca przynosi Twoje CV i

wypełniony formularz do działu HR

Brembo.
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Po pozytywnej analizie CV wskazana
przez Ciebie Agencja skontaktuje się z
Tobą, aby zaprosić Cię na rozmowę w
Brembo.

Odpowiedz na kilka pytań w formularzu

i załącz CV. Kliknij „Wyślij”.

To wszystko.
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Włącz w telefonie czytnik kodów QR, a

jeśli nie masz tej funkcji, włącz aparat i

skieruj go na kod znajdujący się po

prawej stronie, a następnie kliknij

„otwórz” stronę internetową.

Nie działa?

Oto link:

Aplikuj

tradycyjnie

Aplikuj przez 

internet

Administratorem danych osobowych osób polecających i
kandydatów jest Brembo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Dąbrowie Górniczej. Informacje RODO dostępne są pod
adresem praca@brembo.pl oraz wskazana przez kandydata
APT, która obowiązkowo przekazuje RODO kandydatowi po
otrzymaniu CV.

https://system.erecr

uiter.pl/FormTempla

tes/RecruitmentFor

m.aspx?WebID=47

b3658f7a8842dbbe

24134a1ee2fbd8

mailto:rekrutacjadabrowa@brembo.pl
mailto:rekrutacjadabrowa@brembo.pl
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=47b3658f7a8842dbbe24134a1ee2fbd8


POLECAM I POLEGAM

Wypełnij wszystkie poniższe informacje i przekaż papierowy formularz wraz z Twoim CV

pracownikowi, który polecił Ci pracę w Brembo.

formularz kandydata

Podaj imię i nazwisko osoby, która

poleciła Ci pracę w Brembo*

Na etapie rekrutacji i szkolenia

wstępnego pokierujemy Cię na

optymalne dla Ciebie stanowisko

produkcyjne. W tym pytaniu zależy nam,

aby poznać wstępnie dział, w którym

chciałbyś pracować.

Zaznacz X.*

Oba Działy

Dział Odlewni

Dział Tarcz

Czy jesteś dyspozycyjny do pracy w

systemie 4-brygadowym? *

Tak

Nie

Wpisz swoje imię i nazwisko*

Data i podpis*

Uwaga!

Wszystkie pytania oznaczone gwiazdką *

są obowiązkowe.

Pracę w Brembo rozpoczniesz za

pośrednictwem jednej z

współpracujących z nami Agencji

Pracy.

Przejęcie bezpośrednio pod Brembo

możliwe jest po kilku miesiącach i

zależy od Twojego zaangażowania

oraz wyników pracy.

Nazwa Agencji
………………….…………………………….

Wpisz nazwę Agencję, do której mamy przekazać

Twoje CV. *


