PROMAX Sp. z o.o. w Łazach, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
Poszukuje na stanowisko
Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków
Miejsce pracy: Łazy
Zadania











zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia
wodno-prawnego,
zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i
kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem
oczyszczania ścieków,
okresowe konserwacje oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
aktywny udział w procesie usuwania awarii,
nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,
udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni
ścieków,
nadzór i kontrola nad wynikami badań,

Wymagania








wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii
środowiska, sanitarnej lub pokrewnej,
doświadczenie zawodowe min. 4 lata w branży sanitarnej,
umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w
zakresie realizacji i remontów, utrzymania /eksploatacji urządzeń,
mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego, prawa
ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,
bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,
elastyczność działania w zmieniających się warunkach,

Oferujemy



bardzo ciekawą pracę,
szkolenia i możliwość rozwoju
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na
adres biuro@promaxlazy.pl lub do składania bezpośrednio w siedzibie Spółki w Łazach (42450) przy ul. Pocztowej 14
Termin składania dokumentów do dnia 20.09.2017 r. (decyduje data wpływu do Spółki)
Uprzejmie informujemy że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach przy
ul. Pocztowej 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
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