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Dział Polityki Personalnej ogłasza rekrutację na stanowisko:

Monter - Konserwator sieci wod.-kan.
w Dziale Eksploatacji Sieci Wodociągowej

Cel stanowiska: Montowanie, instalowanie, konserwacja i naprawa rurociągów
oraz instalacji i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze działania
Spółki.
Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:
Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe.
Szkolenie na maszyny robocze, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe
ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, agregaty prądotwórcze, sprężarki przewoźne.
Wskazane prawo jazdy kat. B oraz kat. C i badania psychologiczne.
Wymagany staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:
Dobra organizacja pracy własnej
Identyfikacja z firmą - dyspozycyjność
Samodzielność i odpowiedzialność
Sumienność i rzetelność
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Jakość wykonywanych prac

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dobre warunki pracy
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Pakiet socjalny
Prywatną opiekę medyczną
Pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) zawierający szczegółowy opis ścieżki zawodowej oraz wykonywanych
zadań na dotychczas zajmowanych stanowiskach
List motywacyjny
Referencje- mile widziane

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 1, kod pocztowy 59-220
moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: monter-konserwator
sieci wod.-kan. jak i kolejnych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego
celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę
dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody
udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację
o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.”

Termin składania ofert:
30.06.2018 r.
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
Dokumenty należy składać osobiście w Dziale Polityki Personalnej lub przesyłać pocztą
elektroniczną na adres: rekrutacja@lpwiksa.com.pl z dopiskiem w temacie e-maila:
nabór na stanowisko „Monter - Konserwator sieci wod.–kan.”
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