
OFERTA PRACY 
 

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

44-144 Nieborowice, ul. Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko: 

Kierownik Działu  Techniczno-Eksploatacyjnego 

 

 
Data ogłoszenia 
naboru 

 
02.11.2021 

 
Termin składania 
dokumentów 

 
19.11.2021 

 
Wymagane 
wykształcenie 

Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej lub 
instalacyjnej 
 

 
Wymagania 
związane ze 
stanowiskiem 

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej lub  
   instalacyjnej,    
2. doświadczenie w pracy w branży sanitarnej, budowlanej lub   
    wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym  
    z wymaganiami na niniejszym stanowisku), 
3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 
4. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na  
    wskazanym stanowisku, w tym znajomość przepisów prawa,  
    a w szczególności ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
    i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, prawo  
    zamówień publicznych, kodeks pracy, 
5. doświadczenie w zarządzaniu, 
6. umiejętność dobrej organizacji pracy swojej oraz podległych  
    pracowników, 
7.prawo jazdy Kat.”B” 
 
Wymagania dodatkowe: 
1. posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji  
    w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, 
    instalacji, i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
2. umiejętności organizacyjno – menedżerskie, 
3. samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej  
    i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność  
    podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego  
    celu, umiejętność delegowania zadań i odpowiedzialność za  
     podwładnych, umiejętność zarządzania,    
 



 
Zakres głównych  
wykonywanych 
zadań na 
stanowisku 

1. organizowanie i kierowanie pracą działu technicznego, 
    Brygady remontowej oraz brygady na Stacji Uzdatniania Wody,  
2. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami strategicznymi  
    Spółki jak i prac remontowych na sieci, 
3. nadzorowanie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń  
    wodociągowo-kanalizacyjnych oraz oczyszczali ścieków, 
4. koordynowanie spraw w zakresie włączeń do sieci i rozbudowy  
    sieci, 
5. koordynowanie działań w zakresie sprawnego usuwania awarii. 
 

 
 
Warunki pracy i 
płacy 

1. stabilne warunki prascy.  
2. zatrudnienie na umowę o pracę   
3. szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego 

 
Wymagane 
dokumenty 

1. CV, 
2. list motywacyjny. 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
   o zatrudnienie, 
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  
    zatrudnienie na podobnych stanowiskach pracy, 
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach. 
 

 
Miejsce 
składania 
dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie 
Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 
Nieborowicach przy ul. Głównej 52, II piętro.  
 
Termin składania dokumentów: do 19.11.2021r. 
 
Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane  
i zawierać klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
PPK Sp. z o.o. w Nieborowicach dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji niniejszego procesu rekrutacji”. 
  
Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą 
rozpatrywane. 
 

 
Uwagi 
 

Informacje dodatkowe: 
1. oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą brane  
    pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
2. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  
    powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia  
    rozmowy kwalifikacyjnej, 
3. informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu  
    z wybranymi osobami 

 
 


