Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na rzecz Milanówka. Obecnie Spółka eksploatuje trzy stacje uzdatniania wody
oraz zarządza siecią wodociągową o długości 96 i kanalizacyjną o długości 60 km.
Jesteśmy zgranym zespołem, który robi wielkie rzeczy, nie będąc korporacją. Dla nas tak samo ważna jest
satysfakcja Klienta jak i atmosfera w pracy. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata
na stanowisko:

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN
Zakres obowiązków m. in.:










Wymiana uszkodzonej armatury wod-kan zgodnie z poleceniem przełożonego.
Inspekcja przykanalików, kanałów sanitarnych, studni rewizyjnych, wpustów
ulicznych, skrzynek, zasuw, skrzynek hydrantowych.
Usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan.
Przywracanie nawierzchni po wykonaniu prac na sieci wodociągowej.
Prowadzenie prac podczas budowy nowych sieci i urządzeń wod-kan.
Montaż i wymiana wodomierzy.
Udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń i obiektów.
Udział w wymianie pomp głębinowych
Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu
technicznego obsługiwanych urządzeń.

Wymagania:



Doświadczenie w wykonywaniu zawodu poparte świadectwami pracy.
Gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych – przy usuwaniu awarii wod-kan.

Oferujemy:






Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Konkurencyjne wynagrodzenie.
Atrakcyjny system premiowania.
Kursy oraz szkolenia zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres: praca@mpwik-milanowek.pl
lub złożenie osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
W treści cv prosimy umieścić następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
MPWIK Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby tego i przyszłych procesów
rekrutacyjnych.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. Spacerowej 4. Dane będą przetwarzane
w celach rekrutacyjnych teraz i w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

