PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
w Czechowicach-Dziedzicach
poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
na stanowisko:
ELEKTROMECHANIK
W DZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie min. zawodowe o profilu elektrycznym, elektronicznym lub automatycznym;
- doświadczenie w wykonywaniu remontów i konserwacji urządzeń elektrycznych;
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
- posiadanie uprawnień eksploatacyjnych dla urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z grupy I;
- prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe, mile widziane:
- prawo jazdy kat. T lub B+E,
Główne zadania charakteryzujące stanowisko:
- konserwacja i przegląd instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków;
- wykonywanie pomiarów elektrycznych, napraw, przeglądów urządzeń oraz instalacji elektrycznych;
- wykonywanie napraw urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i instrukcjami obsługi urządzeń;
- obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- system pracy zmianowej,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie,
- bogaty pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) wraz z klauzulą : ”Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dz. ul. Szarych
Szeregów 2 zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.

na adres e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
lub
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2
tel. 32/215 43 40, 215 29 56
Nadesłanych zgłoszeń nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty pracy.

