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Poszukujemy kandydatów do pracy fizycznej (stanowisko robotnicze) jako
elektryk/elektronik/automatyk w brygadzie wodociągowo-kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (spółka komunalna z
branży wodociągowo-kanalizacyjnej). Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o
pracę - pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Rozliczanie według stawki godzinowej. Praca głównie terenowa od poniedziałku do piątku w
godzinach 7-15 na obszarze gminy Zielonki. Docelowo możliwy udział w całodobowym
pogotowiu wodociągowo-kanalizacyjnym (wymagana dyspozycyjność). Oferujemy stałą
pracę w stabilnym przedsiębiorstwie, pełne zabezpieczenie BHP (m.in. odzież i środki
ochrony indywidualnej, posiłki i napoje regeneracyjne, szczepienia), ubezpieczenie NNW,
świadczenia z ZFŚS, telefon służbowy, możliwość podniesienia kwalifikacji na kursach i
szkoleniach.
Ogólny zakres obowiązków:
- obsługa instalacji elektrycznych zasilających urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i
siedzibę spółki (wykonywanie pomiarów, przeglądów, konserwacji, napraw, modernizacji
oraz budowa nowych instalacji; diagnozowanie przyczyn i usuwanie awarii instalacji),
- obsługa systemów elektronicznych, automatyki i sterowania na urządzeniach wod-kan i w
siedzibie spółki (wykonywanie pomiarów, przeglądów, konserwacji, napraw, modernizacji
oraz montaż nowych systemów; diagnozowanie przyczyn i usuwanie awarii systemów),
- udział w utrzymaniu i rozwijaniu wykorzystywanych systemów elektronicznych, automatyki
i sterowania, alarmowych, monitoringu wizyjnego, sieci teleinformatycznych itd.;
programowanie i modyfikacje oprogramowania; współpraca z firmami zewnętrznymi w tym
zakresie,
- utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń, maszyn, narzędzi w powyższym zakresie,
- zakupy sprzętu i materiałów,
- udział w obsłudze urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (ujęcia, stacje uzdatniania,
hydrofornie, zbiorniki, sieć wodna, sanitarna i opadowa, przepompownie, tłocznie, stacja
zlewna),
- udział w wykonywaniu przeglądów, konserwacji, napraw, modernizacji oraz w budowie
urządzeń wod-kan,

- udział w diagnozowaniu przyczyn i usuwaniu awarii urządzeń wod-kan,
- udział w montażu i przeróbkach instalacji hydraulicznych u klientów, w montażu i wymianie
wodomierzy,
- udział w dodatkowych pracach związanych z utrzymaniem terenów i obiektów wod-kan, w
drobnych pracach ogólnobudowlanych.
Wymagania niezbędne dla kandydatów:
wykształcenie kierunkowe; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; uprawnienia
elektryczne SEP; wiedza i doświadczenie w dziedzinie systemów automatyki, sterowania
urządzeniami, opartych o moduły telemetryczne GSM/GPRS (monitoring stanu i zarządzanie
pracą urządzeń wod-kan); akceptacja pracy w kontakcie ze ściekami sanitarnymi oraz w
niekorzystnych warunkach terenowych i atmosferycznych; dobry stan zdrowia; czynne prawo
jazdy kat. minimum B; zaangażowanie; zdyscyplinowanie; umiejętność pracy zespołowej.
Inne wymagania, które będą dodatkowymi atutami: kwalifikacje do obsługi koparki, ciągnika,
pojazdu typu WUKO, zadymiarki i kamery do inspekcji TV, spawania, zgrzewania itp.
Prosimy o przesyłanie CV (z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych)
wyłącznie w formie elektronicznej na adres praca.puk@zielonki.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami i do
zakończenia rekrutacji bez wyboru żadnego kandydata.

