
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

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

ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista w dziale wodociągowo – kanalizacyjnym 

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 

- wykształcenie wyższe, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata, 

- posiadanie uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, 

- prawo jazdy kat. B 

- staranność w wykonywaniu zadań, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- odporność na stres, 

- komunikatywność. 

II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Uzgadnianie dokumentacji budowlanej, w tym opiniowanie branżowej dokumentacji technicznej. 

2. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. 

3. Weryfikacja i nadzór nad zleconą dokumentacją techniczną i pracami konstrukcyjnymi. 

4. Bieżący nadzór i kontrola pracy ujęć wody eksploatowanych przez spółkę. 

5. Dbanie o porządek na terenie ujęć wody i ich najbliższym otoczeniu oraz zgodne z wymogami oznakowanie i 

zabezpieczenie ujęć wody. 

6. Bieżące prowadzenie i kontrola pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowani ścieków.  

7. Kontrola i nadzór nad systemem monitoringu obiektów i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. 

8. Obsługa klienta w zakresie wykonania przyłączy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: zlecenia, 

kosztorysy, umowy z klientami, wykonanie i rozliczenie. 

9. Współpraca z Zarządem i Głównym Księgowym w procesie tworzenia taryf oraz wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

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

