
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2013 

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 – pracownik obsługi 
oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej. 

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

a) Wykształcenie zawodowe – preferowane hydraulik. 
b) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

2. Dodatkowe: 

a) umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń laboratoryjnych, 

b) prawo jazdy kat. B. 

c) znajomość systemów automatyki stosowanych na oczyszczalniach ścieków. 

d) znajomość wykonywania sieci kanalizacyjnej i przykanalików sanitarnych. 

g) dyspozycyjność. 

 

    II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

1. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków i poleceń przełożonych. 
2. Obsługa i utrzymywanie w należytym stanie technicznym oraz estetycznym urządzeń 

kanalizacyjnych, sprzętu oraz budynków oczyszczalni ścieków i przepompowni 
ścieków. 

3. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. 

   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 - pracownik obsługi oczyszczalni ścieków, 
przepompowni i sieci kanalizacyjnej. 

” należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013 do godziny 14.00 w sekretariacie Spółki 
„SUPLAZ” Sp. z o.o. w Sulikowie ul. Pocztowa 7A. 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 

    


