Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie,
działająca na rynku lokalnym od 2008r. poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTRYK – AUTOMATYK urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Zakres obowiązków
 bieżący serwis i nadzór nad pracą stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków
 bieżący serwis i nadzór nad pracą linii przepływowych instalacji wod.-kan.
 diagnostyka i naprawa układów sterowania przepływami w sieci wod.-kan.
 diagnostyka i naprawa układów sterowania i napędów robotów przemysłowych
 dokonywanie przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
 prowadzenie niezbędnej dokumentacji wykonywanych przeglądów i napraw
 czynny udział przy uruchamianiu nowych odcinków sieci wod.-kan.
 aplikacja zmian i modyfikowanie w istniejących liniach

Wymagania
 wykształcenie min. średnie kierunkowe w zakresie elektrotechnicznym lub elektromechanicznym,
 wskazane doświadczenie w zakresie programowania układów sterowania pomp elektrycznych,
 umiejętność diagnostyki oraz naprawy układów elektrycznych, sterowania, oraz pneumatyki,
 uprawnienia SEP do 1kV w zakresie eksploatacji, obsługi konserwacji, remontów i montażu,
 umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 min. podstawowa znajomość zagadnień mechaniki maszyn,
 doświadczenie na podobnym stanowisku min. dwa lata,
 prawo jazdy – min. Kat. B
 gotowość do pełnienia dyżurów,
 dyspozycyjność czasowa pod kątem awarii w terenie.

Oferujemy
 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 Możliwość rozwoju zawodowego, realna szansa na długoterminową współpracę
 Pakiet świadczeń socjalnych

Aplikację prosimy przesyłać na adres: gpkkarolewo@gmail.com lub dostarczyć do siedziby spółki pod
adres: G.P.K. Sp. z o.o. Karolewo 33 11-400 Kętrzyn wraz z wypełnioną klauzulą RODO. Ze wszystkimi
kandydatami, będącymi w zakresie zainteresowań naszej Spółki, skontaktujemy się telefonicznie.

Karolewo: ………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………………………..……
(imię i nazwisko)

WYRAŻENIE ZGODY PRZY REKRUTACJI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/życiorysie/liście
motywacyjnym*

dla celów prowadzonej przez Administratora - Gminne Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko

ELEKTRYK-AUTOMATYK urządzeń wodno-

kanalizacyjnych a także na potrzeby późniejszych rekrutacji.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:


wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………………………
(podpis)

