
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

poszukuje osoby na stanowisko:

Technolog Oczyszczalni Ścieków

Nr referencyjny: TOS/04/22

  

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 Nadzór technologiczny nad procesami realizowanymi w oczyszczalni ścieków.
 Utrzymywanie projektowanego stopnia redukcji zanieczyszczeń w ściekach.
 Zapewnienie ekonomicznej gospodarki osadami ściekowymi.
 Wprowadzanie  modyfikacji  technologii  w  kierunku  stabilizacji,  modernizacji

i optymalizacji procesu oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej.
 Ocena  wpływu  nowo  przyłączanych  ścieków  o  charakterze  przemysłowym  na

stabilność procesu technologicznego oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej.
 Bieżące monitorowanie zmian w przepisach i przedstawianie planów mających na

celu modernizację dostosowawczą do zmian legislacyjnych w zakresie technologii
ścieków oraz odpadów.

 Administrowanie  bazą  danych  dotyczącą  monitorowania  procesów
technologicznych.

Wymagania:

 Wykształcenie  wyższe  techniczne  -  kierunkowe,  w  zakresie:  ochrony  środowiska,
inżynierii sanitarnej, komunalnej, chemii, biologii lub pokrewne.

 Min. 3 - letnie doświadczenie w obszarze objętym ww. zakresem zadań.

 Znajomość zagadnień dotyczących technologii procesów realizowanych w oczyszczalni
ścieków oraz gospodarki osadowej.

 Znajomość przepisów ustawodawczych, w szczególności:  ustawa prawo wodne, ustawa
o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków,  ustawa  o
odpadach, ustawa prawo ochrony środowiska.

 Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office (w szczególności MS Excel).

 Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i ustalania priorytetów.

 Dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.



Oferujemy:

 Realny wpływ na kształtowanie polityki  procesów technologicznych Oczyszczalni  ścieków w
Spółce.

 Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz
list motywacyjny) na adres:

rekrutacja@edupartners.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: TOS/04/22
 

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby
bieżącego  procesu  rekrutacyjnego,  prowadzonego  przez  EDUPARTNERS  Szkolenia  i
Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  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”)  oraz  ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r."

EDUPARTNERS – Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. Jawna jest podmiotem
wpisanym

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5045.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp.
J.  z  siedzibą  w  Chorzowie,  ul.  Stefana  Batorego  48/310,  41-506  Chorzów.  Adres  do  kontaktu:
kontakt@edupartners.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego
dotyczy  ogłoszenie.  Podanie  danych  jest  dobrowolne  ale  niezbędne,  aby  rozpatrzyć  dokumenty  aplikacyjne
kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu
rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia,
przeniesienia,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  wycofania  w  dowolnym  momencie  wyrażonej  zgody  dot.
przetwarzania  danych,  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  do  spraw  ochrony  danych
osobowych.


