
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce, 

poszukuje osoby na stanowisko: 
 

Monter-Konserwator sieci wod-kan 
 

Nr referencyjny: MK/06/20 
 
   
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  

 

• Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na sieciach wodociągowo-
kanalizacyjnych, m.in.: czyszczenie agregatów pompowych, instalacji hydraulicznych, 
wymiana połączeń śrubowych, usuwanie wycieków na łączeniach (śrubunki, zawory), 
częściowa wymiana urządzeń wyeksploatowanych. 

• Codzienna kontrola obiektów i urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, tj. przykanalików, 
kanałów sanitarnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, skrzynek, zasuw, skrzynek 
hydrantowych, hydrantów. 

• Usuwanie awarii i usterek powstałych na sieciach i urządzeniach wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz przygotowanie sieci do planowanych wyłączeń. 

• Montaż i wymiana wodomierzy. 

• Wszystkie dodatkowe prace mające wpływ na prawidłową eksploatację sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej. 

• Utrzymanie w sprawności technicznej narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywanych 
prac. 

 
 
Wymagania: 

• Wykształcenie zawodowe lub techniczne (preferowany kierunek sanitarny/budowlany). 

• Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku montera/konserwatora. 

• Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej. 

• Wysoki stopień motywacji i samodzielności  w realizowaniu  zadań.  
 

Mile widziane: 

• Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci E-2. 

• Uprawnienia do obsługi pojazdu specjalistycznego typu WUKO. 

• Prawo jazdy kat. B. 

• Doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 
 
 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 

• Specjalistyczne szkolenia/kursy  podnoszące kwalifikacje. 



• Przyjazną atmosferę w pracy. 

• Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się firmie.  

  
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) 

na adres: 

 

rekrutacja@edupartners.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: MK/05/20  

  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych 
danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, 
prowadzonego przez EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 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”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r." 
 

EDUPARTNERS – Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. Jawna jest podmiotem wpisanym 
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5045. 

 
Klauzula informacyjna: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. z 
siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 6/6. Adres do kontaktu: kontakt@edupartners.pl. Dane będą 
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest 
dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe 
będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, 
wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 


