Ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami pracy w imieniu firmy PCC
Szanowni Państwo,
Nieznani sprawcy umieszczają obecnie oferty pracy w imieniu „PCC Group” na stronach internetowych
oraz wysyłają je e-mailem do przypadkowo wybranych osób.
Takie maile i oferty pracy nie są autorstwa Grupy PCC i prawdopodobnie służą do oszustw lub
innych przestępczych celów. W związku tym zdecydowanie dystansujemy się od tych działań i
przed nimi ostrzegamy.
Na pierwszy rzut oka e-maile i oferty pracy mogą wydawać się wiarygodne zwłaszcza że, zawierają ogólny
opis Grupy PCC i link do polskiej strony portalu produktowego PCC. Aby wywołać jeszcze bardziej
przekonujące wrażenie, nieznani sprawcy umieszczają w sygnaturze maila adres niektórych naszych
spółek w Polsce. Prosimy zwrócić uwagę, że takie domeny mailowe jak „@pcc-group.org” i „@pcc-g.eu”
nie należą do Grupy PCC.
W żadnym przypadku nie są to prawdziwe oferty pracy PCC. Prosimy kierować się następującymi
wskazówkami:
-

Prawdziwe oferty pracy PCC są umieszczane na wiarygodnych portalach rekrutacyjnych i z reguły,
jednocześnie na odpowiedniej oficjalnej stronie / oficjalnych stronach PCC. Rzekoma oferta pracy, która
nie znajduje się na odpowiedniej, oficjalnej stronie internetowej PCC, prawdopodobnie nie jest ofertą
pracy PCC.

-

Pracownik PCC nie wymienia w sygnaturze maila „PCC Group”. Natomiast umieściłby zawsze
konkretną spółkę Grupy PCC, w imieniu której działa.

-

Maile pochodzące od pracowników jednej ze spółek PCC posiadają pełną sygnaturę, podczas gdy
sygnatury wymienionych fałszywych ofert pracy zawierają tylko nazwisko i adres rzekomego
pracownika oraz nazwę „PCC Group”. Z takiego schematu korzystano przynajmniej w mailach
wysyłanych z domen „@pcc-group.org” i „pcc-g.eu”.

-

Domeny mailowe „@pcc-group.org” i „@pcc-g.eu” nie należą do Grupy PCC.

Jeśli otrzymasz takiego maila, prosimy na niego nie odpowiadać i natychmiast go usunąć. Jeśli trafisz na
taką ofertę pracy w internecie, będziemy wdzięczni za informację ze wskazaniem portalu rekrutacyjnego,
w którym umieszczono ogłoszenie, podejmiemy wówczas kroki zaradcze.
Wyrażamy ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności mogących wynikać z wymienionych
okoliczności i zdecydowanie dystansujemy się od fałszywych ofert pracy publikowanych i wysyłanych w
imieniu PCC. Obecnie podejmujemy już odpowiednie kroki.
Z wyrazami szacunku
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