PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
ANTONIÓW K/OZIMKA
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 46-040 OZIMEK
KRS: 0000109670

NIP: 7540334027

Spółka świadcząca usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, wytwarzania i dystrybucji ciepła,
odbioru i zagospodarowania odpadów, administrowania nieruchomościami, zatrudni pracowników na stanowiska:

SPECJALISTA DS. URZĄDZEŃ I SIECI WOD.-KAN.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
1. Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe lub średnie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych.
3. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, normami,
instrukcjami oraz innymi materiałami źródłowymi dotyczącymi eksploatacji,
prac remontowych oraz budowy urządzeń i sieci wod.-kan.
2. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku pokrewnym
3. Znajomość przepisów z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych potwierdzona zaświadczeniem
kwalifikacyjnym dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń
energetycznych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów, montażu i znajomości AKPiR grupa 1 pkt. 2 4 i 10.
4. Dynamika w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, dokładność,
sumienność i terminowość.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowych, stacjami
uzdatniania wody, sieci kanalizacji sanitarnej
i przepompowniami ścieków.
2. Przyjmowanie zgłoszeń związanych z awariami eksploatowanych
obiektów, urządzeń, sieci wod.-kan. oraz organizowanie
i wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii.
3. Rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych
i organizacyjnych w trakcie wykonywania prac remontowych
i budowlanych.
4. Nadzór nad prawidłową pracą aparatury kontrolno-pomiarowej
i regulacyjnej.
5. Rozliczanie i kosztorysowanie usług związanych z eksploatacją obiektu
i sieci wod.-kan.
6. Podział pracy pomiędzy podległych pracowników zgodnie
z zakresem ich obowiązków i posiadanymi kwalifikacjami.
7. Opracowywanie harmonogramów pracy dla pracowników.
8. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie robót
inwestycyjnych i remontowych na urządzeniach i sieciach wod.-kan.
9. Opracowywanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wod.-kan.
10. Prowadzenie książek obiektów budowlanych, zlecanie przeglądów
wymaganych przepisami prawa budowlanego.

MONTER – KONSERWATOR SIECI WOD.-KAN.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
1. Wykształcenie min. zawodowe w branży instalacji sanitarnych
lub pokrewnych.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Dyspozycyjność
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1. Umiejętności dotyczące montażu, konserwacji, remontów i usuwania
awarii na sieciach i instalacjach wod.-kan.
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Umiejętność obsługi elektronarzędzi oraz narzędzi budowlanych.
5. Mile widziane uprawnienia na sprzęt budowlany typu koparka
bądź koparko-ładowarka lub prawo jazdy na samochody ciężarowe.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Prace przy montażu, konserwacji i remontach urządzeń instalacji
i sieci wod.-kan.
2. Usuwanie awarii urządzeń, instalacji i sieci wod.-kan.
3. Kontrola pracy urządzeń na stacjach uzdatniania wody
oraz przepompowniach ścieków.
4. Wykonywanie przeglądów urządzeń, armatury i przyrządów pomiarowych
na sieciach i instalacjach wod.-kan.
5. Odpowiedzialność za stan techniczny maszyn i urządzeń.
6. Wykonywanie prostych prac ogólnobudowlanych.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w Dziale Kadr w formie papierowej:
PGKiM Sp. z o.o. Antoniów ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek
bądź e-mailowo na adres: e.buda@pgkim.ozimek.pl, tel. 77/4449113.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
tej rekrutacji / tej oraz przyszłych rekrutacji* zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
* - podkreślić właściwe

