
        Elbląg, dnia 31 lipca 2017 roku 

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z.o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Samodzielnego referenta w Sekcji Kadr i Administracji 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

1. Zabezpieczenie i organizowanie sprawnego funkcjonowania sekretariatu oraz kancelarii Zarządu 
Spółki. 

2. Przyjmowanie interesantów i regulowanie ich ruchem. 
3. Planowanie i organizowanie pracy Prezesa i Dyrektorów - prowadzenie terminarza zajęć. 
4. Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestracja faktur. 
5. Przyjmowanie korespondencji do wysłania oraz jej wysyłka. 
6. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji, ustalenie terminów spotkań. 
7. Przygotowywanie narad i konferencji oraz ich obsługa. 
8. Nadzór nad materiałami przygotowywanymi przez komórki organizacyjne spółki na potrzeby 

Zarządu. 
9. Prenumerata prasy, czasopism periodycznych  oraz zakup wydawnictw na potrzeby spółki. 
10. Prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i public relations w zakresie dotyczącym spółki. 
11. Przygotowywanie okresowych i rocznych raportów i analiz dla Zarządu z zakresu prowadzonych 

spraw. 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego w zakresie marketingu, dodatkowo mile widziany kurs sekretarki, 

• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office, Internet), 

• umiejętności obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax), 

• umiejętności pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy, także pod presją czasu, 

• umiejętności asertywnego  prowadzenia rozmów telefonicznych, 

• dbałości o jakość wykonywanej pracy, 

• odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, 

• komunikatywności, kreatywności, 

• dyspozycyjności, 

• zdolności organizacyjnych, 

• zdyscyplinowania, 

• wysokiej kultury osobistej. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl  do dnia  
18 sierpnia 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 25 sierpnia 2017 r. 
oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

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. 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. 


