ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich , ul. 1 –go Maja 26B zatrudni na
stanowisko:

Specjalista ds. technicznych i uzgodnień dokumentacji
Wymagania
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki inżynieria środowiska lub pokrewne)
- Doświadczenie praktyczne w pracy przy realizacji projektów dla inwestycji budowlanych z zakresu
wod-kan
- Znajomość prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- Ogólna wiedza z zakresu prawa budowlanego
- Ogólna wiedza z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- Obsługa komputera: Word, Excel, Autocad, programy GIS
- Prawo jazdy kat. „B”
Atutem w rekrutacji będzie
- Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w branży sanitarnej
- Znajomość kosztorysowania
- Umiejętność planowania oraz rozliczania kosztów prac i materiałów budowlanych
Proponujemy
- Stabilne warunki zatrudnienia
- Rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności
- Umowę o pracę
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Pakiet medyczny
Opis zadań na stanowisku pracy
- Prowadzenie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie projektów składanych do ZGK Sp. z o.o.
przez klientów indywidulanych oraz instytucjonalnych
- Prowadzenie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie projektów sieci i przyłączy wod-kan
realizowanych przez ZGK Sp. z o.o.
- Wystawianie warunków technicznych budowy sieci i wod-kan oraz przyłączy wod-kan
- Opiniowanie dokumentacji technicznej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 31.07.2020 r. na adres spółki lub pocztą elektroniczną email - zgk@zgk-katy.pl.
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu aktualnej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej: RODO (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
RODO)”. Administratorem Danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich. Zostałem poinformowany
o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

