OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o w Człuchowie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. oczyszczania ścieków
Zakres obowiązków:
• nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz pracy
przepompowni ścieków, w tym zapewnienie ciągłości pracy oraz właściwych parametrów
technologicznych;
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków oraz przepompowni ścieków,
• pobieranie prób, wykonywanie badań i analiz w laboratorium;
• analiza sygnałów dostarczanych przez systemy monitoringu i inne urządzenia oraz
aktywny udział w procesie usuwania awarii;
• analiza raportów dyspozytorni w zakresie danych technologicznych, monitorowanie pracy
obiektów, maszyn i urządzeń zainstalowanych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków;
• udział w tworzeniu planów zakupów materiałów i usług;
• opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji sporządzanej na potrzeby zamówień
publicznych m.in. sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacja projektów
umów itp.;
• prowadzenie ewidencji wytworzonych w zakładzie odpadów;
• przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji;
• prowadzenie sprawozdawczości, w tym ustalenie wysokości opłat środowiskowych
w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Oczekujemy:
• wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe kierunkowe;
• umiejętność obsługi komputera;
• prawo jazdy kategorii B;
• komunikatywność, umiejętność zarządzania i pracy w zespole;
• dyspozycyjność, samodzielność w działaniu;
• odporność na stres;
• mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku, znajomość prawa z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska i zamówień publicznych, uprawnienia
SEP eksploatacyjne do 1 kV.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen wymiar czasu pracy;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• kursy zawodowe, szkolenia;
• bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych m.in.
dofinansowanie wczasów pod gruszą, bony świąteczne, karnety sportowe, itp.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

list motywacyjny;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
klauzula informacyjna dla kandydata do pracy;

Sposób składania dokumentów:
1. drogą elektroniczną na adres: kadry@pk.czluchow.info lub przesłać w zamkniętej kopercie na
adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów
z dopiskiem Specjalista ds. oczyszczania ścieków;
2. termin składania ofert: 28.05.2021r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla
pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną - data wpływu do
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie;
3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone
własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć i przedłożyć wraz
z tłumaczeniem;
5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie
rozmowy;
6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty
zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji;
7. prosimy, o dopisanie w treści CV oraz listu motywacyjnego, klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)”

Zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w przypadku
dodatkowych pytań - siedziba Człuchów ul. Średnia 16, tel. 59 83 43 340 lub 59 83 45 960

