KIEROWNIK DS. RENOWACJI SIECI WOD-KAN
Wymagania niezbędne:
-

wykształcenie min. średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowana specjalność wodociągi i
kanalizacja, inżynieria lub ochrona środowiska, budownictwo )
posiadanie kilkuletniego doświadczenia w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, budowlanej lub
pokrewnych,
kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem pracowników,
uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.
znajomość Prawa Budowlanego i przepisów BHP

Wymagania dodatkowe:
-

mile widziane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych,
praktyczna znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
rozporządzeń oraz norm branżowych,
doświadczenie w zakresie renowacji i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
samodzielność i operatywność, umiejętność zarządzania,
obsługa komputera, znajomość programów Word, Excel.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ kierowanie zespołem renowacji sieci wod.-kan w zakresie realizacji zadań w tym:
2/ planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót,
3/ nadzór nad gospodarką materiałową i sprzętową,
4/ prowadzenie sprawozdawczości z zakresie realizowanych zadań,
5/ weryfikacja dokumentacji projektowej,
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- system premiowy,
- szkolenia dla pracowników,
- pełen pakiet ubezpieczeniowy, socjalny,
- umowę o pracę,
- pracę w dynamicznym środowisku i duże możliwości rozwoju zawodowego,
- niezbędne narzędzia do pracy
Wymagane dokumenty:
-

CV ,
list motywacyjny,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście, pod adresem: EKO-DBAJ Sp. z o.o. Cielcza, ul. Gajówka 1, lub mailem na adres
sekretariat@eko-dbaj.pl. W przypadku zgłoszeń mailowych należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące ochrony
danych osobowych - wymóg niezbędny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKO-DBAJ Sp. z o.o. zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29-08-1997 Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich
nośników administratora danych. Przyjmuje również do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji
procesu rekrutacji a dane nie będą udostępniane innych podmiotom.
Obligatoryjny zakres danych osobowych (Art.221 §1 Kodeksu pracy) to: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe i kontaktowe

takie jak np. adres e-mail i numer telefonu oraz zaświadczenia, certyfikaty i inne załączniki podaję z własnej woli w celu ułatwienia
kontaktu i udokumentowania posiadanych kwalifikacji. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
przez EKO-DBAJ Sp. z o.o. zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29-08-1997 Dz. U. z 2016 r. poz. 92.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dot. RODO znajdującymi się na
naszej stronie internetowej www.eko-dbaj.pl

