
 

 

Gminny Zakład Komunalny  

w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65 

 

Zatrudni 

Konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej 

1. Wymagania związane z w/w stanowiskiem 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- umiejętność montażu oraz naprawy sieci  i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- prawo jazdy kat B, T,(mile widziane prawo jazdy kat. C)  

- umiejętność obsługi komputera, 

- mile widziane uprawnienia na obsługę koparko-ładowarki, 

- dyspozycyjność, systematyczność, sumienność, 

- wykształcenie minimum  zawodowe kierunkowe lub wykształcenie zawodowe i minimum        

2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku. 

2. Zadania wykonywane na w/w stanowisku: 

- obsługa Stacji Uzdatniania Wody, 

- montaż oraz naprawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- usuwanie awarii na sieci wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych.  

3. Wymagane dokumenty: 

- CV ze zdjęciem, 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie,  

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych. 

4. Informacje dodatkowe 

Po wstępnej selekcji skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

Oferty należy złożyć do 22 sierpnia 2016 roku 

- osobiście w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65, 

- za pośrednictwem poczty na  adres Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach     

ul. Ostrowska 65 

 

 



5) Oferty składać może osoba, która spełnia następujące wymagania: 

- posiada obywatelstwo polskie, 

- posiada staż pracy w zawodzie monter instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,  

elektromonter, lub mechanik. 

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku, 

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

- posiada co najmniej wykształcenie zawodowe, 

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia,  

- cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

6) Wymagane dokumenty: 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

7) Nabór prowadzony jest dwustopniowo:  

Pierwszy etap: wstępna selekcja kandydatów mająca na celu ustalenie, czy kandydat spełnia 

wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 

Drugi etap: przeprowadzenie z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. 

Ostatecznego wyboru dokonuje Kierownik. 

8) Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas 

nieokreślony.  

9) Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu tel. ( 62 )735-10-62,  

10) Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert. 

11) Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej 

www.jo.sieroszewice.pl , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  

 

Kierownik Zakładu 

 Marcin Dachowski 

http://www.jo.sieroszewice.pl/

