
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Maszynista na oczyszczalni ścieków 

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 

- wykształcenie minimum zawodowe, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

- doświadczenie w pracy z obsługą maszyn i narzędzi, 

- prawo jazdy kat. B, 

- predyspozycje do wykonywania prac fizycznych, 

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,  

- dbałość o powierzone mienie, 

- samodzielność, rzetelność,  

- staranność w wykonywaniu zadań, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- odporność na stres, 

- komunikatywność. 

II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części 

mechanicznej, biologicznej i osadowej. 

2. Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń technologicznych 

3. Monitorowanie procesów: oczyszczania, odwadniania, suszenia osadów ściekowych.  

4. Samodzielne uruchamianie i zatrzymywanie zespołów urządzeń oczyszczalni ścieków. 

5. Odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych. 

6. Prawidłowe reagowanie na zjawiska mogące wpłynąć negatywnie na środowisko lub bhp. 

7. Wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni. 

8. Nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych. 

9. Dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym. 

10. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz rejestru awarii. 

11. Minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia. 

12. Uzupełnianie raportów zmianowych. 

13. Wykonywanie prac elektromonterskich w obiektach infrastruktury sieciowej (przepompownie, rozdzielnie, szafy 

sterownicze, armatura). 

14. Dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń w obiekcie: 
 usuwanie awarii w oczyszczalni ścieków oraz wykonywanie drobnych napraw, 
 bieżąca kontrola stanów alarmowych, 



 raportowanie pracy oczyszczalni, 
 dbanie o obiekty i tereny zielone, 
 praca wykonywana przede wszystkim na zewnątrz obiektu, jak również w dyspozytorni. 

 

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/  

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku  

- umowa o pracę na czas określony 

- miejsce pracy – Gogolin 

IV. Wymagane dokumenty: 

- CV 

- Dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje 

V. Dokumenty można składać: 

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w  

  Gogolinie ul. Ligonia 15 

- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl 

 

Data zatrudnienia: luty/marzec 2023 

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Rozporządzeniem 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).” 

mailto:sekretariat@kpwgogolin.pl

