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Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Ogiasza nabor na wolne stanowisko pracy

Kierownik oddzialu Wodoci^gow i Kanalizacji

1. Wymagania niezbedne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) wyksztalcenie: srednie lub wyzsze preferowane techniczne,

2) 5 - letni staz pracy,

3) 2 - letni staz pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

4) znajomosc ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wod% i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow, prawo \vodne, prawo budowlane, o zamowieniach publicznych,

5) umiej^tnosc ,,czytania" dokumentacji technicznej (geodezyjnej) w zakresie sieci,

przyla^czy wod-kan i obiektow,

6) dobra znajomosc obslugi komputera z zakresie Windows,

7) umiej^tnosc zarzajdzania zasobami ludzkimi ( wskazany ukonczony kurs )

8) umiej^tnosc dobrej organizacji pracy,

9) posiadanie prawa jazdy kat. B,

10)posiadanie wlasnego samochodu lub dysponowanie.

ll)niekaralnosc

2. Wymagania preferowane:

1) wyksztalcenie o kierunku: inzynieria srodowiska, ochrona srodowiska, instalacje i

urz^dzenia sanitarne, zarza^dzanie lub inne pokrewne,

2) doswiadczenie zawodowe w branzy wodoci^gowo-kanalizacyjnej,

3) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzajjzen wodociajowych i kanalizacyjnych,

4) umiej^tnosc sporza^dzania i weryfikacji kosztorysow budowlanych (wskazany

ukonczony kurs).

3. Wymagania dodatkowe

1) umiej^tnosc pracy w zespole, dokladnosc, obowia^zkowosc, rzetelnosc,

2) samodzielnosc,

3) dyspozycyjnosc,

4) umiej^tnosc zarzajdzania zespolami pracowniczymi,

5) odpornosc na sytuacje stresowe.



4. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:

kierowanie pracq. oddzialu wodoci^gow i kanalizacji, tj. siec wodociqgowa, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalnia^ sciekow.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy z numerem telefonu do kontaktu,

4) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na

wskazanym stanowisku,

5) kserokopie dokumentow potwierdzaja^cych wyksztalcenie oraz zatrudnienie, a takze

dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

6) informacja z CRK o niekaralnosci.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny bye opatrzone klauzulaj

,,Wyrazam zgodq: na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla

potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa^ o ochronie danych

osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zmianami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w sekretariacie lub przeslac w

terminie do dnia 7.06.2013 r. do godz. 14,00 pod adresem:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica-Zdroj

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabor na wolne stanowisko pracy -

„ Kierownik oddzialu Wodocia^gow i Kanalizacji"

Aplikacje, ktore wplyna^do MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o po wyzej okreslonym terminie

nie b^dq. rozpatrywane.

Po zapoznaniu si$ z dokumentacja^ zlozona^ przez kandydatow, wybrane osoby zostana^

zaproszone na rozmow? kwalifikacyjna^do siedziby MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Informacja o ostatecznym wyniku rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej

spolki oraz na tablicy ogloszen.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu 74-8-65-17-80.

PREZES ZARZADU


