Bełchatów dnia 28.07.2016r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.”
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 poszukuje osoby na stanowisko:

Sp.

z

o.o.

w

Bełchatowie

Kierowca – Kanalarz
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:





wykształcenie minimum zawodowe – preferowany kierunek: monter i konserwator sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych,
niekaralność za przestępstwa umyślne,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE:









umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność w związku z pracą zmianową i dyżurami,
wysoka kultura osobista,
dobra organizacja pracy,
sumienność i obowiązkowość,
mile widziane prawo jazdy kat. C,
mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowiskach w zakresie budowy i utrzymania sieci
wodociągowo – kanalizacyjnych,
mile widziana umiejętność obsługi komputera i szkolenia w zakresie budowy
i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBJĘTYM NABOREM TO M. IN.:



prowadzenie prac związanych z właściwą eksploatacją sieci wodociągowo
– kanalizacyjnych,
prowadzenie prac związanych z właściwą eksploatacją rurociągów i studni w celu
utrzymywania ich w sprawności.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:




wymiar czasu pracy – 1 etat,
praca zmianowa,
miejsce pracy – obiekty Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów i obszar miasta Bełchatowa,





zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa n okres próbny),
zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji,
możliwość podnoszenia kwalifikacji.

WYMAGANE DOKUMENTY:



CV (koniecznie z numerem telefonu i adresem e-mail),
list motywacyjny.

WARUNKI NABORU, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:







wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w
formie papierowej
w Sekretariacie Spółki – ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, pokój nr A100,
dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór
kandydatów na stanowisko Kierowca – Kanalarz”,
przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych prowadzimy do dnia 05.08.2016r. do godziny 9.00,
prosimy by CV opatrzone było klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, danych osobowych, dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r,
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662, oraz z 2015r. poz. 1309),
Spółka „WOD.-KAN.” zastrzega sobie prawo, do możliwości zaproszenia na rozmowy
rekrutacyjne, wybranych osób o czym będą one poinformowane telefonicznie lub drogą
mailową.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek

