Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
zatrudni osobę na stanowisko: operator – konserwator maszyn i urządzeń
Zakres obowiązków:
1. Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w Spółce zgodnie
z „Dokumentacją Techniczno – Ruchową”, i instrukcjami obsługi oraz „ Instrukcją
obsługi – technologią”.
2. Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń .
3. Obsługa monitoringu i sterowania.
4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym: „Dzienników
eksploatacji” i bezpieczne ich przechowywanie.
5. Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy budynkach i obiektach
należących do Spółki w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy.
6. Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury wod.-kan. poprzez jej bieżące
oczyszczanie i okresowe malowanie.
7. Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany
elementów instalacji i urządzeń technologicznych.
8. Dokonywanie napraw i remontów bieżących.
9. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej oraz wykonywanie
bieżących napraw .
10. Sprawowanie nadzoru oraz bieżąca kontrolą dostaw nieczystości płynnych do stacji
zlewczej.
11. Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w
obiektach, urządzeniach i sieciach należących do Spółki.
12. Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.
13. Nadzór nad poprawnością budowy i udział w czynnościach odbiorowych budowanych
przyłączy kanalizacyjnych.
14. Plombowanie podliczników u odbiorców usług.
15. Należyte dbanie o powierzone mienie zakładu.
16. Pielęgnacja i zagospodarowanie miejskich terenów zielonych.
17. Utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich w tym odśnieżanie.
18. Prowadzenie racjonalnej gospodarki paliwowej, racjonalne wykorzystanie materiałów
i sprzętu.
19. Kierowanie pojazdami do 3,5 tony.
20. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez przełożonego.
Wymagania:
-wykształcenie: zawodowe /średnie techniczne,
-preferowane wykształcenie w zawodzie - elektryk, automatyk
-wskazane posiadanie uprawnień eksploatacyjnych dla urządzeń instalacji i sieci
eletroenergetycznych do 1kV,uprawnień eksploatacyjnych dla pomp, ssaw, dmuchaw o mocy
powyżej 50kW
-prawo jazdy kategorii B,
-dobra znajomość obsługi komputera ( min. MS Office)
Oferujemy:
-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- wymiar czasu pracy – pełen etat
- praca w systemie równoważnym
- pakiet świadczeń socjalnych

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o złożenie CV
i listu motywacyjnego osobiście w biurze Spółki –mieszczącym się w Urzędzie Miejskim
w Zdunach ul. Rynek 2, 63-760 Zduny pokój nr 215 lub przesłanie dokumentów pocztą na
adres Spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny w terminie do 10.06.2020 r.
W składanych dokumentach prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez PWIK w Zdunach Sp.
z o.o. ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny rekrutacji na stanowisko operator-konserwator
maszyn i urządzeń .Zostałem/am 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,
stosownie do zapisów 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) (Dz. U. Unii Europ. z dnia
04.05.2016 r. L 119/1)
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 1, 63-760 Zduny, w przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pisząc na adres e-mail: biuro@pwik.zduny.pl lub pisemnie na adres ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu
rekrutacji na wolne stanowisko pracownicze w PWiK w Zdunach Sp. z o.o. Zgoda może zostać wycofana poprzez złożoną na
piśmie prośbę w biurze Spółki tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2, pok. 215. Podanie danych
osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii danych, a także prawo
przenoszenia danych.
4. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez PWiK w Zdunach Sp. z o.o. jest
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
6. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko
pracownicze. Po upływie ww. okresu uzyskane dane osobowe ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
7. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być
przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PWIK w Zdunach Sp. z
o.o., w tym profilowaniu przy realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

