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Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy: 

Monter-konserwator sieci wod. – kan 

 

1. Wymagania: 

1) Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie min. zawodowe preferowane branżowe np. monter instalacji i urządzeń wod-kan 

bądź pokrewne, 

 brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej, 

 dyspozycyjność,  

 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,  

 odpowiedzialność, 

 brak przeciwwskazań do pracy zmianowej, oraz w trudnych warunkach terenowych  

i pogodowych, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za 

przestępstwa popełnione umyślnie, 

 prawo jazdy kategorii B. 

  

2) Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie w pracy o podobnych charakterze, 

 prawo jazdy kat. C, E,  

 uprawnienia na obsługę wózka widłowego z wymianą butli gazowych, 

 uprawnienia elektryczne, 

 predyspozycje do pracy na proponowanym stanowisku, dobre umiejętności organizacyjne. 

  

2. Warunki pracy na danym stanowisku: 

 wymiar czasu pracy: 1 etat, 

 rodzaj pracy: praca fizyczna. 

  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku monter-konserwator: 

 obsługa i utrzymanie ruchu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody, 

 wymiana wodomierzy, 

 prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieciach 

wodociągowych/kanalizacyjnych i przyłączach, 

 usuwanie awarii na sieci i przyłączach, 

 prowadzenie pojazdów służbowych oraz obsługa drobnego sprzętu budowlanego, 

 wykonywanie bieżących prac porządkowych, 

 wykonywanie innych prac zleconych. 

  

4. Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV), 

 własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie 

obecnej rekrutacji. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
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osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego 

procesu rekrutacji na stanowisko monter-konserwator przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja 

Turawa Sp. z o.o.”. 

  

6. Termin i miejsce składania dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Turawie 46-045 przy  

ul. Opolskiej 43 (skrzynka podawcza przy drzwiach wejściowych) w zamkniętej, zaadresowanej 

kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko monter-konserwator” lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl, w terminie do dnia 10.12.2020 r. do godz. 

15:00.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 44-044-44. Osobą upoważnioną do kontaktów 

jest Dyrektor ds. Technicznych. 

  

7. Postępowanie rekrutacyjne: 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru 

i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo 

odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

  

8. Informacje o wyniku naboru: 

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://www.wik.turawa.pl,  

na stronie internetowej BIP http://bip.wik.turawa.pl/62/48/praca.html oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 
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