
OGŁOSZENIE O PRACĘ 

stanowisko: Elektryk / Konserwator wod-kan 

miejsce pracy: teren Gminy Głogów Małopolski 

 

1. Warunki zatrudnienia 

Zatrudnienie w oparciu o umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.  

 

2. Wymagania 

- wykształcenie zawodowe lub średnie (elektryk, automatyk, itp.), 

- podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych, 

- podstawowa wiedza z zakresu budowy i sterowania napędów elektrycznych,  

- umiejętności w zakresie naprawy maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych, 

- mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV, 

- umiejętność obsługi komputera, 

- prawo jazdy kat. B,  

 

Kandydata powinny cechować: sumienność, otwartość, komunikatywność, chęć do 

zdobywania nowych umiejętności, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do 

podejmowania samodzielnych decyzji.  

 

3. Opis zadań na stanowisku pracy 

- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych na oczyszczalni 

ścieków i sieciach kanalizacji sanitarnej, 

- regeneracja silników elektrycznych (pomp), 

- montaż i serwis elektrycznych układów sterowania, 

- współpraca przy eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków, 

- dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym, 

- minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia, 

- uzupełnianie raportów zmianowych, 

- przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy. 

 

Pracodawca zapewnia szkolenie przygotowujące do pracy na ww. stanowisku. Nie jest wymagane 

doświadczenie branżowe. 

 

CV należy składać w siedzibie EkoGłog Sp. z o.o. Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4A  

do dnia 22-03-2019 r. (piątek) osobiście w pokoju nr 6 lub mailowo pod adres: biuro@ekoglog.pl 

W CV należy zamieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EkoGłog Sp. z o.o. w celu 

rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”. 

CV należy składać w siedzibie EkoGłog Sp. z o.o. Głogów Małopolski, ul. Towarowa 4A  

do dnia 22-03-2019 r. (piątek) osobiście w pokoju nr 6 lub mailowo pod adres: biuro@ekoglog.pl 

mailto:biuro@ekoglog.pl

