Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. od 1992 r. zajmuje się
wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na obszarze Gminy Kartuzy.
Naszym celem jest zapewnienie odbiorcom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany,
bezawaryjny, bezpieczny i ekologiczny przy wykorzystaniu najnowszych technologii.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Elektromonter
Miejsce pracy: Kartuzy

Zakres obowiązków:
•

obsługa kotłów wodnych o łącznej mocy 16 MW,

•

nadzorowanie i obsługa pomocniczych urządzeń kotłowni,

•

utrzymywanie właściwych parametrów technicznych kotła i urządzeń energetycznych,

•

wykonywanie prac montażowych, naprawczych, remontowych i konserwacyjnych,
utrzymywanie kotłów, instalacji i urządzeń we właściwym stanie technicznym,

•

nadzorowanie i obsługa urządzeń elektrycznych kotłowni wodnych,

•

wykonywanie przeglądów, prac montażowych, remontowych i konserwacyjnych, instalacji
i urządzeń elektrycznych,

•

serwisowanie i przeglądy aparatury pomiarowej,

•

obsługa i konserwacja szaf sterowniczych oraz rozdzielnic elektrycznych nN.

Wymagania:
•

wykształcenie zawodowe/średnie (preferowane kierunki techniczne, mechanicznoelektryczne, elektryka, elektrotechnika),

•

doświadczenie na podobnym stanowisku,

•

uprawnienia energetyczne gr. I i II E,

•

umiejętność czytania dokumentacji i schematów elektrycznych,

•

gotowość do pracy w systemie zmianowym,

•

komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,

•

sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

•

brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Dodatkowym atutem będą:
•

uprawnienia energetyczne gr. I i II D.

Oferujemy:
•

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,

•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

•

równoważny (zmianowy) system czasu pracy – 12 godz.,

•

możliwość rozwoju zawodowego, nabycia nowych doświadczeń,

•

możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i uprawnień,

•

dodatkowe dwa dni urlopu wypoczynkowego dla osób z długim stażem pracy,

•

benefity płacowe za zrealizowane cele,

•

świadczenia dla pracowników – m.in. dodatek do wypoczynku, dopłata do ubezpieczenia
grupowego,

•

wsparcie opiekuna w czasie wdrożenia,

•

przyjazną atmosferę.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: m.formella@spec-pec.pl
lub złożenie w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o., pod adresem:
ul. F. Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy do dnia 13.06.2021 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Dane kontaktowe:
Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy, ul. F. Sędzickiego 26D
tel.: 58 681 39 14
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC
Sp. z o.o. w Kartuzach, ul. F. Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy, jako pracodawca.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, akty wykonawcze.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

