MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W BRODNICY POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO OPERATOR OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
Opis stanowiska:
–

obsługa i kontrola pracy oczyszczalni ścieków;

–

obsługa i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków;

–

obsługa urządzeń do przeróbki osadów ściekowych;

–

utrzymanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków ;

–

zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji ;

–

eksploatacja, konserwacja i przeprowadzanie remontów urządzeń ;

–

obsługa instalacji pomocniczych, służących do przygotowania i dawkowania środków
chemicznych itp.;

–

nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych;

–

obserwacja pracy urządzeń, instalacji lub obiektów i odczytywanie wskazań przyrządów
kontrolno- pomiarowych itp.;

–

prace remontowe, naprawcze, przeglądy urządzeń ;

–

utrzymanie w czystości urządzeń, obiektów i otoczenia.

Wymagania:
–

wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu technicznym (np. chemiczne, mechaniczne,
elektryczne, technik ochrony- inżynierii środowiska);

–

mile widziane uzdolnienia techniczne (umiejętność obsługi i naprawy urządzeń oraz
obiektów technicznych) oraz prawo jazdy kat. B lub B+E;

–

podstawowa znajomość zagadnień budowy maszyn i urządzeń

–

samodzielność, wysokie poczucie odpowiedzialności, komunikatywność, asertywność,
dobra organizacja pracy, własna inicjatywa;

Oferujemy:
–

pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;

–

zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę;

–

praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz w systemie zmianowym;

–

terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie podań wraz z CV na adres e-mail:
sekretariat@mpwik.pl w tytule maila wpisując „OFERTA PRACY” lub w sposób tradycyjny: pocztą
lub osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa w Brodnicy, przy ul. Ustronie 2a.
W dostarczonych dokumentach należy umieścić oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 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)”.

