G.P.K. EKO-BABICE Sp. z o.o.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. poszukuje pracownika na
stanowisko:

Operator – konserwator sieci wod-kan
Miejsce pracy: Gmina Stare Babice (pow. warszawski zachodni)
Obowiązki:
Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie
1. Wykonywanie prac tj.:
● usuwanie awarii na przyłączach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
● wykonywanie przyłączy i sieci wod-kan.
2. Utrzymywanie niezbędnego nadzoru technicznego nad siecią wodociągową
i kanalizacyjną.
3. Wymiana uszkodzonej armatury wod-kan.
4. Inspekcja przyłączy sieci wod-kan, studni rewizyjnych, skrzynek, zasuw, hydrantów p.poż.
5. Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonanej pracy, kontrola stanu technicznego
obsługiwanych urządzeń.
6. Wykonywanie robót budowlanych koparką ładowarką.
7. Przestrzeganie przepisów w zakresie obsługi pojazdów budowlanych (koparka-ładowarka).
8. Dbałość o terminowe przeglądy mechaniczno-hydrauliczne używanego pojazdu.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży wod-kan- poparte świadectwami
pracy.
dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wodkan).
dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole,
dobra komunikacja z przełożonymi i zespołem,
prawo jazdy kat. B,
zaangażowania i chęci rozwoju
uprawnienia operatora koparko-ładowarki
mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan., umiejętność obsługi
niwelatora oraz uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (narzędzia udarowe ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne).

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
Atrakcyjne wynagrodzenie, wypłacane regularnie oraz odprowadzane składki do ZUS,
Miejsce pracy na terenie Gminy Stare Babice,
Odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,
Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie oraz Twojej rodziny na preferencyjnych
warunkach oraz karta sportowa.
• Kursy oraz szkolenia zawodowe.
•
•
•
•
•

Zainteresowane osoby spełniające wymagania prosimy o nadsyłanie CV pocztą na adres:
GPK Eko-Babice Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, e-mail: kadry@eko-babice.pl lub
kontakt
telefoniczny
od
poniedziałku
do
piątku w
godzinach
08:00
–
15:00
pod numerem: 22 722 90 08 (wew. 190, 201).

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

