ECO PROBE Sp. z o.o. w Pszczółkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
DOZORCA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
I KANALIZACJI SANITARNEJ
Miejsce pracy: teren Gminy Pszczółki
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• dozorowanie obiektu,
• obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków, monitorowanie pracy urządzeń,
• opróżnianie krat koszowych,
• obsługę i przeprowadzanie okresowych konserwacji oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń
• bezzwłoczne zgłaszanie awarii,
• wykonywanie drobnych napraw,
• obsługa prasy do odwadniania osadu nadmiernego oraz sitopiaskownika,
• prowadzenie rejestru ścieków dowożonych do punktu zlewnego według ustalonego wzoru,
• utrzymywanie porządku na terenie oczyszczalni tj. koszenie skarp i terenów zielonych,
• odbieranie telefonów,
• zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
• dbałość o powierzony sprzęt i mienie Spółki;
Oczekiwania:
• wykształcenie minimum zasadnicze, mile widziane średnie techniczne,
• wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych oraz elektrycznych napędów maszyn i urządzeń,
• podstawowa wiedza z zakresu układów automatycznej regulacji i sterowania,
• umiejętności naprawy maszyn i urządzeń,
• znajomości podstawowych procesów technologicznych oczyszczania ścieków,
• podstawowa umiejętność obsługi komputera,
• gotowość do pracy zmianowej oraz w niedziele i święta (praca zmianowa w systemie 12-godzinnym),
• sprawność fizyczna,
• dobra organizacja pracy,
• samodzielności w działaniu,
• sumienności, rzetelności, dyspozycyjności.
Wymagane dokumenty:
• CV
Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art.
22(1) kodeksu pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECO
PROBE Sp. z o.o. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)”.
Dokumenty aplikacyjne należy składać:
• osobiście w siedzibie ECO PROBE Sp. z o.o. w Pszczółkach,
• mailowo pod adresem: ecoprobe@ecoprobe.pl
• pocztą
z dopiskiem: „Dozorca” w terminie do dnia 15-09-2022r.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby,
które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

