Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu
poszukuje osób na stanowisko:

ELEKTROMONTER (ELEKTRYK) ZAKŁADOWY

Zakres obowiązków:
 prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych
odbiorników energii jedno- i trójfazowych,
 wykonywanie, przebudowywanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz
instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej,
 instalacje i konserwacje tablic rozdzielczych, maszyn i urządzeń elektrycznych, silników elektrycznych
oraz opraw oświetleniowych,
 przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych, montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń
technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy oraz wykonywanie drobnych prac monterskoślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego,
 zapewnienie ciągłości pracy obsługiwanych obiektów,
 prowadzenie dokumentacji technologicznej i eksploatacyjnej obiektów i urządzeń,
 dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonywanych zadań,
 nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów
BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania
zgodnego z przepisami p.poż i porządkowymi,
 nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i należytej konserwacji wszystkich maszyn
i urządzeń, narzędzi pracy i przyrządów,
 przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych wstępnych dla pracowników nowoprzyjętych.
Wymagania:
 zawód ELEKTRYK,
 wykształcenie min. średnie techniczne,
 umiejętność czytania projektów/rysunków technicznych,
 prawo jazdy kat. B,
 uprawnienia SEP „E” grupa I, mile widziane „D”,
 doświadczenie na stanowisku, mile widziane doświadczenie z zakresu automatyki przemysłowej,
 dyspozycyjność, dokładność.
Oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 stabilne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu
motywacyjnego na adres: zwik@zwik.com.pl lub pocztą na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie
z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „Elektromonter (elektryk) zakładowy”.
W treści zgłoszenia należy umieścić następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.

