
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2013 
z dnia 14 lutego 2013r. 

 
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie ul. 
Pocztowa 7A, 59-975 Sulików ogłasza nabór na stanowisko pracy – Technolog – laborant 
oczyszczalni ścieków. 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 
1. Niezbędne: 

a) Wykształcenie wyższe, kierunkowe lub podyplomowe: ochrona środowiska, 
inżynieria sanitarna, sieci kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków, chemia lub 
pokrewne. 

b) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

2. Dodatkowe: 
a) Dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: 

- prawo ochrony środowiska, 
- prawo wodne, 
- o odpadach, 
- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

b) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych oraz urządzeń 
laboratoryjnych, 

c) prawo jazdy kat. B. 

d) wiedza i doświadczenie z zakresu technologii i analityki oczyszczalni ścieków. 

e) znajomość systemów automatyki stosowanych na oczyszczalniach ścieków. 

f) wiedza z zakresu ekonomii. 

g) dyspozycyjność. 

 

    II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

1. Nadzór nad technologią funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
2. Prowadzenie laboratorium, pobieranie prób, wykonanie badań i analiz. 
3. Przygotowanie danych do projektu budżetu zakładu na rok budżetowy w zakresie 

potrzeb laboratorium, oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej. 
4. Nadzorowanie pracy pracowników i dzielenie zadań pracowników oczyszczalni. 



 

5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa 
Spółki dotyczących prowadzenia  oczyszczalni ścieków. 

6. Ustalanie wysokości opłat środowiskowych w zakresie poboru wód, odprowadzenia 
ścieków oczyszczonych, składowania odpadów, wprowadzania gazów, płynów i pyłów 
do powietrza. 

7. Przedstawianie danych do ustalenia wysokości opłat za wodę i ścieki. 
8. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadów 

stałych, wprowadzania gazów, płynów i płynów do powietrza oraz odczynników 
chemicznych. 

   III.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1. List motywacyjny. 
2. Życiorys – (cv). 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
4. Kwestionariusz osobowy. 
5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
7. Oświadczenie o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych. 
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku technologa – 

laboranta. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych 
napisem „Nabór na stanowisko pracy technolog – laborant” należy składać w terminie do dnia 
25 lutego 2013 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Spółki „SUPLAZ” Sp. z o.o. w 
Sulikowie ul. Pocztowa 7A (pokój nr 4). Decyduje data wpływu. 

Uwaga: Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacje o dalszym 
postępowaniu w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Spółki          
(www. suplaz-jrp.home.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, adres jw. 

 

         Prezes Spółki 

                                                                                                        Krzysztof  Lipko 

    


