Oferta Pracy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu poszukuje
osoby na stanowisko: Głównego Specjalisty ds. utrzymania ruchu
Oferta pracy ważna do 20.10.2017r.
Wymagania dla stanowiska pracy:
- uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci D,E do 15 kV +
uprawnienia na pomiary ochronne,
- teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień elektroenergetycznych tj. gospodarki
energetycznej, warunków eksploatacji urządzeń, sieci elektrycznych, transformatorów, stacji,
rozdzielni, instalacji i oświetlenia elektrycznego, napędów elektrycznych, kondensatorów,
prostowników i akumulatorów, zespołów prądotwórczych,
- wykształcenie wyższe techniczne,
- minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
- zarządzanie działem i pracownikami,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- asertywność,
- komunikatywność,
- zaangażowanie,
- odporność na stres,
- sumienność,
- prawo jazdy kat. „B”
- pakiet MS Office.
Zakres obowiązków na tym stanowisku pracy będzie obejmował między innymi:
- prowadzenie gospodarki elektroenergetycznej Spółki; gospodarki maszynami, sprzętem
i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie Spółki,
- konserwacja obiektów (budowlanych i zielonych),
- prowadzenie dokumentacji technicznej, przeglądy itp.
Zatrudnionej osobie Spółka oferuje:
- pracę w wymiarze 1 etatu,
- umowę na czas określony,
- wynagrodzenie miesięczne 3.973,00 brutto. Wynagrodzenie będzie powiększone o kwotę
dodatku stażowego, uzależnioną od liczby przepracowanych lat. Pracodawca oferuje również
świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie/dostarczenie na adres
Spółki następujących dokumentów:
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona
rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Inne informacje:
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem.
Oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie
rozmowy. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Kontakt:
Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kaliszu
ul. Nowy Świat 2a
62-800 Kalisz
e-mail: kadry@wodociagi-kalisz.pl
Anna Marczak-Strzałka
Tel. 62 760-80-12
Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 2a.
Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu wolne
stanowisko.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Dane przekazywane są dobrowolnie.

