Elbląg 10.04.2017 roku

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko: elektromonter
Miejsce pracy: Elbląg
Opis stanowiska:
•
•

Montaż instalacji elektrycznej i automatyki na podstawie dokumentacji technicznej;
Remonty, konserwacja, obsługa, prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej i urządzeń
elektrycznych;
•
Usuwanie awarii oraz usterek dotyczących instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i
układów sterowania elektrycznego
.
Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie: średnie lub zawodowe, kierunek: elektromonter, elektromechanik, elektryk;
Doświadczenia w pracy w branży elektroenergetycznej na stanowisku elektromontera lub
elektryka minimum 3 lata
Uprawnienia energetyczne SEP „E” gr. I w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych;
Dobra znajomość rysunku technicznego oraz schematów elektrycznych;
Zaangażowanie w pracy;
Sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:
•
•
•
•

Atrakcyjne warunki zatrudnienia;
Ciekawą pracę;
Możliwości rozwoju zawodowego;
Pracę w przyjaznym zespole ludzi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@epec.pl do dnia 28.04.2017 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 10.05.2017 r.
oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Zastrzegamy sobie w każdym momencie bez podania przyczyny przerwać nabór na stanowisko
elektromontera.
Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w nadsyłanych ofertach jest Elbląskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą
przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r.
poz. 922) w celach rekrutacyjnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Informujemy także, że oferty i dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone.

