
                                    
 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapewnia dostawy ciepła mieszkańcom, instytucjom 

i przedsiębiorstwom na terenie Elbląga i okolic. Korzystamy z nowoczesnych technologii informatycznych. 

Wdrożyliśmy zdalny odczyt liczników ciepła, a wszystkie węzły ciepłownicze wyposażone są w układy 

automatycznej regulacji. To pozwala odbiorcom na racjonalne i oszczędne korzystanie z ciepła. Rozbudowujemy 

naszą sieć i czynimy ją bardziej ekologiczną. Dołącz do nas! Zatrudnimy: 

 

Montera-Spawacza 

Twoje zadania:  

 

• konserwacja oraz obsługa urządzeń  w węzłach cieplnych.  

• wykonywanie prac na instalacjach wewnętrznych oraz węzłach cieplnych związanych z: konserwacją, 
eksploatacją i remontami. 

• montaż urządzeń automatyki, rurociągów, armatury i izolacji termicznej na węzłach i instalacjach wewnętrznych. 

• wykonywanie prac spawalniczych wynikających z planowanych inwestycji, awarii i remontów. 

• dokonywanie pomiarów w obiektach cieplnych i u odbiorców 

• wyłączanie, opróżnianie, napełnianie i uruchamianie instalacji wewnętrznych i węzłów cieplnych. 
 

Potrzebne Ci będzie:  

 

• wykształcenie ogólne: średnie lub zawodowe  

• wykształcenie kierunkowe: Technik instalacji i Urządzeń sanitarnych 

• uprawnienia eksploatacyjne Uprawnienia kwalifikacyjne „E” gr I i II 

• prawo jazdy 

• uprawnienia spawalnicze 

• doświadczenia na stanowisku montera-spawacza min. 2 lata. Mile widziane doświadczenie w branży sanitarnej. 

• umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej. 

• obsługa komputera w podstawowym zakresie; znajomość w stopniu podstawowym Microsoft Office 
 
 

Od nas dostaniesz:  

 

• stabilne warunki zatrudnienia na umowie o pracę, 

• benefity: bony na święta, dodatkowy fundusz wakacyjny, dodatkowa prywatna opieka zdrowotna, 

• Pracowniczy Program Emerytalny, 

• czynienie Elbląga lepszym miejscem do życia. :-) 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@epec.elblag.pl 

 

 

 

 



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 Montera-Spawacza. 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. 

Informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, NIP: 578-
000-26-19, REGON: 170070454, e-mail: epec@epec.elblag.pl, telefon: 55 61-13-200. 

2) Możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@epec.elblag.pl 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy. 
4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5) Zamieszczony wizerunek w  CV odbywa się za Państwa zgodą. 
6) Zamieszczone w CV dane wykraczające poza Kodeks Pracy umieszczone są przez Państwo dobrowolnie i za Państwa zgodą odbywają. 
7) 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). 
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres 

trwania procesu rekrutacji. 
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
10) Mają Państwo prawo do: 
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  
c. przenoszenia swoich danych osobowych, 
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
11) Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie 

uwzględnienie Pana / Pani CV w procesie rekrutacyjnym. 
12) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


