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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:  

Pracownik fizyczny - Operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

 

Wymiar czasu pracy: system zmianowy 

 

I. Zakres obowiązków: 

1. Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych wraz z urządzeniami na terenie gminy Siechnice 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami i poleceniami przełożonych. 

2. Sprawowanie nadzoru i wykonywanie odbiorów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Kontrola uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego w terenie wraz z jego oznakowaniem. 

4. Usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym i kanalizacyjnym. 
5. Zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego przy awariach i pracach planowych, remontowych. 

modernizacyjnych i konserwacyjnych. 
6. Powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody. 
7. Zabezpieczanie miejsca awarii. 
8. Sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
9. Wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych na sieci wodociągowej. 
10. Pomiary ciśnień i wydajności na sieci wodociągowej. 
11. Uczestniczenie w akcjach awaryjnych (kryzysowych) ze służbami miejskimi. 
12. Powiadamianie przełożonych o nieprawidłowościach w pracy eksploatowanych sieciach. 
13. Zgłaszanie nieprawidłowości w zabudowie zestawu wodomierzowego oraz ujawnianie bezumownego poboru wody. 
14. Wymiana i montaż wodomierzy głównych, odczytywanie wodomierzy w studniach wodomierzowych. 

II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie minimum zawodowe. 

2. Posiadanie podstawowych zagadnień dotyczących hydrauliki, zmysł techniczny, umiejętność wykonywania prac 

instalacyjnych na armaturze wodociągowo-kanalizacyjnej, obsługa elektronarzędzi. 

3. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego. 

4. Prawo jazdy kat. B. 

5. Gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.  

6. Gotowość do pracy zmianowej.  

7. Komunikatywność. 

8. Umiejętność współpracy w zespole. 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane uprawnienia na obsługę koparko-ładowarki i minikoparki 9 zakład posiada koparki marki JCB) oraz prawo 

jazdy kat. B+E. 

 

IV. Oferujemy:  
1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.  
2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  
3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej. 
4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie. 
5. Praca w miłej atmosferze. 

 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem do dnia 31.03.2021 roku na adres: rekrutacja@zgksiechnice.pl w temacie maila podając nazwę 

stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – operator 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. 

CV musi zawierać klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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)” 

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

http://www.zgksiechnice.pl/
mailto:sekretariat@zgksiechnice.pl

