Zarząd Fundacji Elektrowni Rybnik ogłasza nabór na stanowisko:
Obsługa techniczna obiektów / Elektromechanik
Miejsce pracy: Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 43

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługę i konserwację urządzeń znajdujących się na obiektach i terenach Fundacji
Elektrowni Rybnik zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Usuwanie awarii i usterek.
Prace porządkowe.
Przestrzeganie właściwej gospodarki energią elektryczną, dostarczanym ciepłem,
wodą oraz ich zużyciem zgodnie z przeznaczeniem.
Prace przy organizacji i obsłudze imprez cyklicznych organizowanych przez Fundację.
Obsługa i konserwacja instalacji nagłośnieniowych.
Obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych.
Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń.
Wykonywanie zaleceń PIP, SANEPID, Straży pożarnej, Policji, UDT oraz innych
instytucji odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa, porządku, zabezpieczenia
mienia oraz właściwego stanu technicznego obiektów, maszyn i urządzeń.

Nasze oczekiwania:
•
•
•

Wykształcenie minimum zawodowe/techniczne w specjalności elektrycznej.
Uprawnienia SEP G1 i G2 w zakresie E (eksploatacja).
Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe:
•
•

Sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, analityczne myślenie.
Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:
•
•
•

Umowę o pracę.
Pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Jasny system premiowy.
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•
•
•
•

Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dodatkowy pakiet medyczny
Pracownicze Plany Emerytalne PPE
Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Fundację na preferencyjnych
warunkach zgodnie z wewnętrznymi przepisami.

Dokumenty aplikacyjne ( CV oraz list motywacyjny) prosimy dostarczyć w zamkniętej
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:
OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW / ELEKTROMECHANIK do 31.07.2021 r. do sekretariatu
Fundacji lub pocztą na adres: Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)”.
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