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Dział Polityki Personalnej LPWiK S.A. ogłasza rekrutację na stanowisko:

Operator urządzeń oczyszczania ścieków
w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
Zakres zadań:
•

Obsługa wszystkich urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków zgodnie ze stanowiskowymi
instrukcjami pracy urządzeń i instalacji oraz przepisami bhp oraz p.poż.

•

Prowadzenie stałego przeglądu stanu technicznego urządzeń i instalacji

•

Utrzymanie na terenie obiektu terenów zielonych i w warunkach zimowych właściwego stanu
dróg i ciągów komunikacyjnych

•

Branie czynnego udziału w pracach prowadzonych przez służby utrzymania ruchu

Wymagane kwalifikacje, cechy i umiejętności:
•

Wykształcenie min. zawodowe mechaniczne lub elektryczne, preferowane średnie techniczne:
technik mechanik, technik elektryk lub technik automatyk

•

Praktyka w służbach utrzymania ruchu lub eksploatacyjnych, w zawodzie mechanika, elektryka,
automatyka itp.

•

Znajomość zasad i przepisów BHP

•

Dyspozycyjność

•

Komunikatywność

•

Mile widziane uprawnienia na obsługę wózka widłowego

•

Mile widziana znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

•

Mile widziane uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji

•

Mile widziana znajomość technologii oczyszczania ścieków oraz obiektów i urządzeń, na których
prowadzone są procesy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Przyjazną atmosferę pracy
Szeroki pakiet socjalny
Dofinansowanie do opieki medycznej
Finansowanie pracowniczego programu emerytalnego
Pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji

Wymagane dokumenty:
•
•
•

Życiorys (CV) zawierający opis ścieżki zawodowej oraz wykonywanych zadań na tożsamych stanowiskach.
List motywacyjny.
Referencje - mile widziane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 1, kod pocztowy 59-220 moich danych
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: operator urządzeń oczyszczania ścieków jak i kolejnych
rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.
Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed
wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym
informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.”

Termin składania ofert: 11.02.2022 r.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
Dokumenty

należy

przesyłać

pocztą

elektroniczną

na

adres:

rekrutacja@lpwiksa.com.pl

z dopiskiem w temacie e-maila: nabór na stanowisko „operator urządzeń oczyszczania ścieków.”

