
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce, 

poszukuje osoby na stanowisko: 
 

Elektryk sieci wod-kan 
 

Nr referencyjny: E/03/21 
 
   
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  

• Utrzymywanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym.  

• Obsługa urządzeń i instalacji elektroenergetycznych  na terenie 60 przepompowni. 

• Utrzymywanie w sprawności agregatów  prądotwórczych oraz ich obsługa. 

• Kontrola działania i utrzymanie sprawności aparatury pomiarowej i elektrycznej. 

• Diagnostyka i usuwanie awarii urządzeń pomiarowych zamontowanych w zbiornikach 
zamkniętych/studniach/wykopach. 

• Utrzymanie w sprawności technicznej narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywanych 
prac. 

• Wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z wymogami przepisów BHP oraz instrukcji. 
 
 
Wymagania: 

• Wykształcenie kierunkowe, min. średnie techniczne (elektryka, elektronika, automatyka, 
mechatronika). 

• Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zadań w 
obszarze elektryki. 

• Umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych. 

• Uprawnienia SEP (lub równoważne): Eksploatacja - Grupa 1. 

• Prawo jazdy kat. B. 

• Zwiększona dyspozycyjność (usuwanie awarii  poza godzinami pracy). 

• Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej. 

• Wysoki stopień motywacji i samodzielności  w realizowaniu  zadań.  
 

 

Mile widziane: 

• Doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, 

• Doświadczenie w zakresie realizowania zadań w obszarze automatyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferujemy: 

• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w firmie o stabilnej pozycji na rynku. 

• 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: E/03/21  

  

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 Chorzowie, ul. Stefana Batorego 48/310, 41-506 Chorzów. 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. 

 


