
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Elektryk 

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 

- wykształcenie minimum zawodowe, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

- uprawnienia SEP do 1 kV, 

- prawo jazdy kat. B, 

- wiedza z zakresu instalacji elektrycznych oraz elektrycznych napędów maszyn i urządzeń, 

- predyspozycje do wykonywania prac fizycznych, 

- staranność w wykonywaniu zadań, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- odporność na stres, 

- komunikatywność. 

II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Eksploatacja, konserwacja, prace remontowe maszyn i urządzeń na Stacjach Uzdatniania Wody oraz 

Oczyszczalniach Ścieków. 

2. Wykonywanie prac elektromonterskich w obiektach infrastruktury sieciowej   (przepompownie, rozdzielnie, szafy 

sterownicze, armatura) 

3. Dbanie o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń na obiekcie. 

4. Obsługa istniejących układów zasilania i sterowania obiektów i urządzeń. 

5. Diagnostyka i usuwanie awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów. 

6. Obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych. 

7. Prowadzenie napraw i działań prewencyjnych. 

8. Wykonywanie bieżących przeglądów i prac instalacyjnych. 

9. Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności 

Przedsiębiorstwa. 

10.Obsługa pomp i agregatów prądotwórczych.  

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/  

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku  

- umowa o pracę na czas określony 

- miejsce pracy – Gogolin 

 



IV. Wymagane dokumenty: 

- CV 

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje 

 

V. Dokumenty można składać: 

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w  

  Gogolinie ul. Ligonia 15 

- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl 

 

Data zatrudnienia: marzec/kwiecień 2023 

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO).” 

mailto:sekretariat@kpwgogolin.pl

