Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Miejsce pracy: Elbląg
Opis stanowiska:

1. Prowadzenie i aktualizacja baz danych w zakresie zużycia i rozliczania energii
elektrycznej, wody oraz łączności.
2. Opisywanie faktur dotyczących zużyć energii elektrycznej, wody i ścieków.
3. Wykonywanie zestawień rocznych i odcinkowych dotyczących zużyć energii
elektrycznej, wody i ścieków.
4. Przygotowywanie informacji dotyczącej planowanego zużycia energii elektrycznej,
wody i ścieków na przyszłe lata w związku przygotowywaniem planów inwestycyjnych
Spółki.
5. Wystosowywanie wniosków do księgowości dotyczących wystawiania faktur dla
podmiotów zewnętrznych związanych z zużyciem energii elektrycznej, wody i
ścieków.
6. Prowadzeniem bazy faktur związanej z płatnościami za energię elektryczną, wodę
i ścieki.
7. Przygotowywanie projektów planów odcinkowych dotyczących zużyć zimnej i ciepłej
wody w Spółce.
Wymagania ogólne:

•
•
•

wykształcenie średnie,
umiejętność obsługi komputera,
doświadczenie w pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Wymagania dodatkowe:

•
•

umiejętność obsługi komputera MS Office,
biegła znajomość Excel.

Od kandydatów oczekujemy:

• rzetelności;
• sumienności;
• operatywności;
• odpowiedzialności.
Oferujemy:

•
•
•
•
•
•

Atrakcyjne warunki zatrudnienia
Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań
Ciekawą pracę
Szeroki program szkoleniowy
Możliwości rozwoju zawodowego
Pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole ludzi nastawionych na sukces

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@epec.pl do dnia
18.12.2018 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzul:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w 82-300 Elbląg,
ul. Fabryczna 3, numer KRS 0000127954 w celu rekrutacji na stanowisko inspektora ds.
rozliczeń energii elektrycznej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, a w szczególności znam cel i sposób
przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści moich danych, prawo ich
poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie
możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia
18.01.2019 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.
Informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
a.
b.
c.
d.
e.

11)
12)

Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, NIP: 578-000-26-19, REGON: 170070454, e-mail: epec@epec.elblag.pl, telefon: 55
61-13-200.
Możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:
iod@epec.elblag.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i w zakresie
wynikającym z Kodeksu Pracy.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Zamieszczony wizerunek w CV odbywa się za Państwa zgodą.
Zamieszczone w CV dane wykraczające poza Kodeks Pracy umieszczone są przez Państwo dobrowolnie i za
Państwa zgodą odbywają.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na
przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub przez okres trwania procesu rekrutacji.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Mają Państwo prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, w
przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uwzględnienie Pana / Pani CV w procesie rekrutacyjnym.
Państwa
dane
osobowe
nie
podlegają
zautomatyzowanemu
podejmowaniu
decyzji,
w tym profilowaniu.

