
55/2019                                                                                                                            REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA

Rekrutacja zewnętrzna PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Do: Biura Produkcji – Oddział Racibórz obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

Młodszy/Specjalista ds. Inżynierii Produkcji

Miejsce pracy: 47-400 Racibórz, ul. Studzienna 3

Zakres odpowiedzialności:
 kierowanie pracami laboratorium;

 kontrola gospodarki wodnej  i ściekowej;

 kontrola jakości dostarczanych paliw;

 sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska;

 bieżące planowanie, monitorowanie i rozliczanie emisji zanieczyszczeń;

 monitorowanie nowych wymagań pranych w zakresie ochrony środowiska i ich  wdrażanie;

 współpraca z organami administracji samorządowej w obszarze środowiskowym;

 podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności zapewniających realizację obowiązków zawodowych 
wynikających  z zakresu czynności oraz zlecanych innych zadań w zgodności z przepisami prawa 
oraz uchwałami i decyzjami  organów Spółki;

 zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących pracy laboratorium;

 wnioskowanie w sprawach dotyczących warunków pracy, zagrożeń organizacji pracy.

Wymagania:
 wykształcenie średnie techniczne (chemia, ochrona środowiska), pożądane wyższe techniczne (chemia, 

ochrona środowiska, inżynieria środowiska);
 znajomość procedur i organizacji prac w laboratorium;
 znajomość zagadnień z obszaru: ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa i odpady;
 prawo jazdy kat. B;
 znajomość pakietu MS Office;
 umiejętność pracy w zespole;
 zdecydowanie w działaniu;
 umiejętność podejmowania decyzji;
 łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 gotowość podejmowania wyzwań;
 gotowość do pracy zmianowej;
 nastawienie na cel i realizację wyznaczonych zadań;
 nastawienie na rozwój swoich umiejętności;
 samodzielność w pracy;
 zaangażowanie, wytrwałość, sumienność.

Warunki zatrudnienia na rekrutowanym stanowisku:

Młodszy Specjalista ds. Inżynierii Produkcji:     kat.1 ;   stawka     od 2 710 zł  do  4 060 zł
Specjalista ds. Inżynierii Produkcji:                   kat.4 ;   stawka     od 3 780 zł do   5 670 zł  
Zgłoszenia  do  rekrutacji  w postaci  kwestionariusza  należy  w  terminie  do 08.08.2019 r.  przesłać  mailem  
na adres kariera@termika.pgnig.pl  lub dostarczyć w zamkniętej  kopercie  (z  adnotacją:  rekrutacja – Biuro
Produkcji – Oddział Racibórz) do Biura Personalnego i Spraw Pracowniczych - budynek B ul. Wodeckiego 10,
44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 412.
Telefon informacyjny: 032 7537311.
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