
 

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
KONSERWATORA w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu ogłasza o wszczęciu postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko konserwatora. 

Opis stanowiska: 

1. Prowadzenie konserwacji, eksploatacji i remontów urządzeń i sieci wodociągowych według obowiązujących 

przepisów, zaleceń, instrukcji. 

2. Utrzymanie studni w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 

3. Kontrola prawidłowości działań urządzeń i obiektów wodociągowych. 

4. Usuwanie awarii wodociągowych i usterek technicznych powstałych na sieciach. 

5. Wymiana i przeglądy wodomierzy. 

6. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji technicznej sieci wodociągowych wraz z przyłączami. 

 

Zgłoszenia kandydatów: 

1. Kandydat na stanowisko konserwatora powinien spełniać następujące kryteria: 

1. Wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie techniczne. 

2. Mile widziana umiejętność obsługi maszyn, urządzeń i sieci wodociągowych oraz doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku. 

3. Gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym. 

4. Podstawowa znajomość obsługi komputera. 

5. Prawo jazdy kat.” B” oraz mile widziane uprawnienia na ciągnik. 

6. Kandydatów winna cechować sumienność, otwartość, komunikatywność, chęć do zdobywania nowych 

umiejętności, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. 

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 

a) CV, zawierające adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu do kontaktów, 

b) podpisany życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych i znajomości języków 

obcych, 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000) oraz  Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

3. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” Sp. z o.o. w Wieleniu, 

Sekretariat, 64-730 Wieleń ul. Błonie 29, w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 15.00. W każdym 

przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu na wskazany powyżej adres. 

4. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

5. Zgłoszone oferty zostaną rozpatrywane w dniu 30 października 2018 r. od godz. 10.00. 

6. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. 

7. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone telefonicznie lub drogą mailową. 

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego 

postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do miesiąca po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone. 

10. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć 

postępowanie bez wyboru kandydatów. 

11. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 


