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NIP

Monter kotłów i urządzeń pomocniczych
tel.

Miejsce pracy: mazowieckie / Sierpc

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•

Obsługa układów nawęglania, odżużlania, odpylania, maszyn i urządzeń służących do
produkcji energii cieplnej;
Lokalizowanie oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych;
Eksploatowanie urządzeń i maszyn służących do produkcji energii cieplnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami;
Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych;
Wykonywanie prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń
do produkcji energii cieplnej;
Wykonywanie prac spawalniczych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i
uprawnieniami;
Wykonywanie wszelkich zlecanych prac dla prowadzenia bieżącej eksploatacji
urządzeń do produkcji energii cieplnej.

Wymagania:
•
•
•
•

Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe z obszaru mechanicznego (technik
mechanik, monter maszyn i urządzeń przemysłowych – ślusarz, elektryk);
Motywacja do dalszego rozwoju;
Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
Umiejętność pracy w zespole.

Ponadto mile widziane:
•
•
•

Posiadanie uprawnień do spawania elektrodą otuloną - metoda MMA lub pokrewne
i/lub spawania gazowego;
Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych „E” grupy G2 (urządzenia, instalacje i sieci
grzewcze powyżej 50 kW) wskazane jednak niekonieczne;
Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych „E” grupy G1 (urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

NIP: 776 000 18 88

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
szkolenia doskonalące oraz aktualizujące uprawnienia;
możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie;
pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
system premiowy.
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NIP
tel. prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: sekretariat@cieplowniaOsoby zainteresowane
sierpc.pl lub dostarczyć do sekretariatu pod adresem: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o., ul. Przemysłowa
2a, 09-200 Sierpc do 08.02.2021r do godz. 15.00.
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury rekrutacyjnej na
każdym etapie rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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)).
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