Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Mistrz w dziale oczyszczalni ścieków
Zadania na stanowisku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dbałość o prawidłową pracę instalacji elektrycznych oraz systemu wizualizacji i sterowania procesem
technologicznym oczyszczalni ścieków.
Nadzór nad usuwaniem bieżących awarii, analiza i podejmowanie działań prewencyjnych w celu
przeciwdziałania podobnym awariom w przyszłości.
Kontrolowanie i wsparcie techniczne podległych pracowników.
Diagnostyka i usuwanie uszkodzeń i błędów w pracy systemu SCADA, aparatury obiektowej online oraz
sterowników PLC Simatic S7-300.
Nadzór nad poprawnością pracy wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
Prowadzenie prac przy budowie i montażu nowych oraz modernizacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.
Prowadzenie robót elektrycznych przy modernizacji i budowie nowych instalacji elektrycznych zasilających
urządzenia przemysłowe.
Nadzór nad prawidłową pracą instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i spalania biogazu.
Nadzór nad pracą jednostki wytwórczej energii elektrycznej, współpraca ruchowa z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
Przygotowywanie wniosków do planów modernizacji i inwestycji oraz realizacja zadań ujętych w tych planach.
Sporządzanie harmonogramów remontów, przeglądów, konserwacji, itp. w zakresie swoich obowiązków.
Przygotowywanie dokumentów/materiałów niezbędnych do sprawozdań.
Kalkulacja kosztów inwestycji i remontów, kontrolowanie i aktualizowanie budżetu.
Kontrola wykonanych prac oraz właściwego wykorzystania narzędzi i sprzętu.

Oczekiwania:
1.
2.
3.
4.
5.

Wykształcenie średnie o kierunku technicznym - automatyk.
Docelowo uprawnienia G1E, G2E, G3E, G1D, G2D, G3D.
Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (Word, Excel).
Rzetelność, dobra organizacja pracy, szybkie wdrażania się w nowe obowiązki.
Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umowę o pracę.
Stabilność zatrudnienia.
Wymiar etatu: cały etat tj. 8 godzin dziennie.
System czasu pracy : praca w ruchu ciągłym - wielozmianowa.
Miejsce wykonywania pracy: oczyszczalnia ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu.
Pakiet medyczny.
Szkolenia.

Kandydaci zainteresowani rekrutacją na stanowisko Mistrz w dziale oczyszczalni ścieków proszeni są o składanie
podań listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: wodociagi@zwik-rac.com.pl w terminie do 30.11.2018 r. Oferty
powinny zawierać klauzulę: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji" Więcej informacji RODO dla kandydatów zainteresowanych rekrutacją:
http://zwik-rac.com.pl/rodo/proces-rekrutacji Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

