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

Specjalista ds. konserwacji sieci wodociągowej
Miejsce pracy: Gmina Stare Babice (pow. warszawski zachodni)

Obowiązki:
Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:
1. Nadzór nad konserwacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Babice w
szczególności:
a. przygotowywanie harmonogramów płukania sieci wodociągowej,
b. prowadzenie rejestrów przeglądów sieci wodociągowej tj. armatury (hydranty
nadziemne i podziemne, zasuwy liniowe, zasuwy hydrantowe, zasuwy domowe),
c. bieżąca aktualizacja map z lokalizacją sieci wodociągowej oraz występującej na niej
armatury,
2. Nadzór bezpośredni nad brygadami w szczególności organizacja pracy w zakresie
eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej.
3. Organizacja pracy i nadzór pracowników działu eksploatacji sieci związany z usuwaniem
awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączach wodociągowych i
kanalizacyjnych.
4. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Babice a w
szczególności bieżąca kontrola stanu technicznego hydrantów ich wydajności i ciśnień.
5. Organizacja spraw związanych z naprawą/usprawnieniem eksploatowanej armatury na
sieci wodociągowej tj. zasuwy, hydranty, powiadomienie odbiorców o dostawie przerwach
w wody.
6. Załatwienie spraw związanych z odbiorcami usług w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków,
Znajomość przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
Wykształcenie średnie techniczne, preferowany kierunek inżynieria środowiska lub
ochrona środowiska,
Doświadczenie w branży wod.-kan.,
Dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych (przy usuwaniu awarii
wod.-kan.),
Dobra organizacja i umiejętność pracy w zespołem podległych pracowników,
Dobra komunikacja z przełożonymi i zespołem,
Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,
Zaangażowania i chęci rozwoju,

Oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie, wypłacane regularnie oraz odprowadzane składki do ZUS.
Miejsce pracy na terenie Gminy Stare Babice.
Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie oraz Twojej rodziny na preferencyjnych
warunkach oraz karta sportowa.
• Kursy oraz szkolenia zawodowe.
• Możliwość skorzystania z pożyczek Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
•
•
•
•

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).

