
ogłoszenie o naborze na wolne stanowĺsko pľacy

Pľzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka83,26-010 BodzenĘno tel. 41 3115401

wpisane do Kľajowego Rejestru Sądowego pľowadzonego pÍzez Sąd Rejonowy
w Kielcach pod numerem I(RS: 0000ó19019'

NIP: ó57-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

og!'asza nabór na stanowisko

AUTOMATYK / ELEKTRYK

1. Wymąania kwďifikacyjne niezbędne:
wykształcen ie wy ższe kierunkowe ;

min. 5-letnie doświadczenię w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach o podobn5rm
profilu;
uprawnienia SEP D+E (+ uprawnienia pomiaľowe do 1 kV) do obsługi i dozoru urząAzeń w
kategorii i typie urząÄzen zainstďowanych w obiektach PUK, tj. na stacja uzdatnianiawody, w
oczy szczalniach ścieków i przepompownie ścieków.
znajomośó oprogramowania sterowników PLC (np. Siemens, Schneideľ' Wago)
ogólna znajomośó aplikacji SCADA
doświadczenie w projektowanill i realizacji systemów automatyki dla gospodarki wodno-
ściekowej
dobra znaj omośó pakietu office ;

znaj omość obsługi urząĄzen pomiarowych Siemens, Endľes s-Hausęr
dobra majomość przepisów w zakresię objętym przypisanym i zadaniaĺni;
prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:
umiej ętność organizacji pracy własnej ;

umiejętnośó pracy pod pľesją czasu;
umiej ętność analitycznego myślenia;
umiej ętno ść pr zekazyw ania wiedzy ;

zaangażowanie,inicjaĘwaiprofesjonalizmdziałania.

3. Podstawowy zakres wykonywanych zaÄai na stanowisku:
bieżąca obsługa i konserwacja zainstalowanej automaĘki w obiektach PUK BodzenĘn Sp. z
o.o. (stacje uzdatniaĺria wody, oczyszczalnie ścieków);
nadznr nad pľawidłowym funkcjonowaniem (eksploďacja i naprawy) isĺniejących urzĄdzęn i
instatacji aparďury kontľolno-pomiaľowej, z uwzględnieniem telemetrii i wykoľzystaniem
systemów SCADA;
prowadzenie nabieżąco obowiązującej dokumentacji ruchu urząÄzeńenergeĘcznych i systemu
automatyki;
napľawa i konserwacjaurządzeń i instalacji automatyki, telemetrii iwizualizacji;
nadzorowanie i archiwizowanie programów źródłowych urządzen sterowniczych automatyki;
analiza kosztów aúycia energii elektrycznej' proponowanie i udziatr we wdrażaniu
altemaĘwn y ch r o nv iązań;
pľowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki energeĘczĺlej obiektów iurządzeŕ;
utľzymywanie w pełnej sprawności agregatów prądotwórczych;
szkolenie pľacowników w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej urząd,zeń.'



4. Wymąane dokumenĘ:
Cuľľiculum Vitaeo wraz z zawartą klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzctnie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich danych osobowych
zawarĘch w aplikacji na stanowisko automaÍyk / elektryk oraz na ich udostępnienie przez PUK
Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotomzewnętrznymw pr4lpadkupowierzeniąimwykonywaniaczynności
ni e zb ę dnyc h do p r zeprow ądze ni a re krutacj i'',
dodatkowa klauzula CV w pľzypadku, gdy kandydatwyraża wolę pľzechowywania jego
dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekľutacyjnych:
,,WyraŻam zgodę na przechow1+vanie i wykorzysýwanie przez PUK Bodzenýn Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawarých w niniejszej apĺikacji w przyszłych pľocesach ľekrutacyjnych oraz
na ich udostępnienie pľzez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrzrlym w przypadku
pow i eľzeni a i m w ykonyw ani a c zynno ś ci ni e z b ę dny c h do p r ze p r ow a dz e ni a r ekru t a cj i'' .

kwestionaľiusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kseľokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień SEP,
inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiađaĺle kwalifikacje i umiejętności'

5. Wymagane dokumenĘ aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko
automaĘk / elektľyk bezpośľednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych BodzenĘn Sp.
z o'o., ul. Kielęcka 83, w pokoju nľ 1 (w zaklejonej kopercie), zapośrednictwem poczty naadľes
Spółki lub drogą elektroniczrą na adres : rekrutacj a@ľuk'bodzentvn. pl.

6. DokumenĘ naleĘ składac w teľminie do dnia 26 lutego 2021 r, Aplikacje złożonę po ww. terminie
nie będą rozpatrywaĺre.

Pľzedsiebioľstwo Usłue Komunalnvch w Bodzentynie Sp. z o.o. infoľmuje" że:

1) administľatoľem danvch osobowvch w procesie niniejszej rekĺutacji iest Pľzedsiebioľstwo Usług
Komunalnvch BodzenĘn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83,26-010 Bodzentyn;

2) dane zawartę w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane
wyłącmie w celu, dla których zo statry pr zekazane ;

3) w prz1ĺpedku powierzęniaprzezPUK Bodzęnt5m Sp. z o.o' podmiotom zewnętrmym wykonywania
cąmności dotycząsych pľzeprowadzenia rekrutacji, dane za'wartę w dokumentach aplikacyjnych
mogą być udostępniane t5łn pođmiotom;

4) osobą któĘ dane osobowe dotycą ma pftrwo żądana od administľatora dosĘpu do treści swoich
danych, ich spľostowanią usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzanią prawo do wniesienia sprzeciwu
wobecprzetwarzaniąatakżeprawodopľzenoszeniadanych;

5) osoba, któĄ dane đotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich
przetwarzanie;

6) dokumenty aplikacyjne będą pľzechowywane nie dfużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru,
chyba że osoba' któĄ dane doĘczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykor4'stywanie
przezPUK Bodzent5m Sp. zo.o. danych osobowych zawaĘch w aplikacji w pľzysĄch procesach
rekľutacyjnych;

7) bez wyrazrriej zgođy osoby, której daĺlę doĘczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą
przechowywane, aĺri wykoľzystywane w prry szły ch pľocesach rekrutacyj nych ;

8) osobą któĘ dane doĘcząmaprawo wniesienia skaľgi do orgaĺru nadzorczego;
9) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu

pracy, aw zakresie w-ykraczĄącym pozawyżej wskazany _ zgodanaprzeft,łarzanie danych osobowych:
I0) zadzień zŁożęnia
1l) skontaktuje się

kwalifikacyjną'

aplikacji rozumie się dzień jej wpływu l dostnczęnla do PUK Bodzent5m Sp o.o.;
wyŁącnie z wybranymi kaĺldydatami, ktorzy zostaną zaproszeni na

ĺ)

l'r1ĺł;l

)i !


