
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. 
58-124 Marcinowice, Strzelce 15 A 

 

Strzelce, 03.06.2022 r. 
 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15a, 58-124 

Marcinowice 

ogłasza nabór na stanowisko: 

KIEROWNIK 

ds. technicznych 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład 

2. Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników 

PSZOK 

3. Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

pracowników PSZOK 

4. Kosztorysowanie robót i usług, 

5. Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji 

technicznej i jej późniejsze weryfikowanie, 

6. Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego, 

7. Opracowywanie i kontrola nad realizacją planów urlopowych podległych pracowników 

8. Wystawianie kart pracy dla podległych pracowników, 

9. Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności dla stanowisk w podległych komórkach. 

10. Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody. 

11. Nadzór nad prawidłową eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody będących w posiadaniu Zakładu. 

 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe lub średnie inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub 

budownictwo, 

2.  Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku w branży wod.-kan. w przypadku 

wykształcenia wyższego, lub 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego. 

3. Umiejętność „czytania” dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy 

wodociągowo kanalizacyjnych. 

4. Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym: praca w systemie operacyjnym WINDOWS, 

obsługa aplikacji biurowych, tj. Microsoft Office (Excel – arkusz kalkulacyjny), mile 

widziane czytanie plików AUTO CAD. 

5. Zaangażowanie w wykonywaną pracę  

6. Posiadanie prawa jazdy kat. B 



 

Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane prawo jazdy kat B+E, C 

 

Wymagania pożądane: 

1. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych. 

2. Dyspozycyjność i odporność na stres. 

3. Komunikatywność 

 

Oferujemy: 

1. Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy, przedłużona - na czas nieokreślony 

2. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 

3. Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Do zgłoszenia należy 

dołączyć: 

• list motywacyjny , CV 

• Oświadczenie o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

 

Prosimy o podanie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, 

poz. 2926) 

 

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych 

Sp. z o.o.  

lub przesłać pocztą na adres: 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice 

lub przesłać na adres e-mail: prezes-zuwik@gmail.com 

w terminie do 20.06.2022 r. godz. 11 00 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 605 352 619  

 

 

Prezes Zarządu  

/-/ Aleksandra Pucelik-Stefanienko 


