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

OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wymagania
- Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
- Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku /obsługa procesów w systemie Scada/,
- Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
- Kandydatów winna cechować sumienność, otwartość, komunikatywność, chęć do zdobywania nowych
umiejętności, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
- Prawo jazdy kat.” B” oraz mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.
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
- Kontrola i nadzór procesów oczyszczania ścieków ,
- Odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych,
- Kontrolowanie pracy urządzeń oczyszczalni,
- Wykonywanie czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
- Dbałość o utrzymanie urządzeń w czystości i należytym stanie technicznym,
- Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz rejestru awarii,
- Uzupełnianie raportów zmianowych,
- Przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 30.06.2020 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.

