
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.  

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: 

KIEROWNIK SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ 

 

OPIS STANOWISKA – ZAKRES CZYNNOŚCI 

• Nadzór nad wykonywaniem robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład 

• Udział w  planowaniu i organizacji prac brygad wodociągowo-kanalizacyjnych 

• Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie i przy eksploatacji sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

• Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego 

• Kosztorysowanie robót i usług 

• Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji 
technicznej i jej późniejsze weryfikowanie 

• Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego 

WYMAGANIA 

• Preferowane wykształcenie techniczne o specjalności budowlanej lub instalacyjnej (ew. 
student min. 3 roku) 

• Biegła znajomość obsługi komputera oraz Pakietu Office (Word, Excel), mile widziana 
znajomość programu AutoCad 

• Preferowane uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

• Preferowane doświadczenie w budowie sieci rurociągów grawitacyjnych  
               i ciśnieniowych o dużych średnicach 

• Posiadanie prawa jazdy kat. B 

• Obsługa niwelatora 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznych 

• Dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy 

• Umiejętność pracy w zespole 

OFERUJEMY 

• Umowę o pracę – pełny etat, umowa na okres próbny, umowa o pracę stałą 

• Atrakcyjne wynagrodzenie i godziwą stawkę godzinową ustaloną w zależności od 
umiejętności kandydata oraz nagrody uznaniowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Przewidywana data rozpoczęcia pracy 4 maja 2022 roku 

INNE INFORMACJE 



 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia szczegółów związanych ze 
stanowiskiem pracy i ewentualnym terminem spotkania 

Prosimy o wysłanie swojej kandydatury poczta tradycyjną,  drogą elektroniczną na adres: 
kadry@zwiktrzebiatow.pl lub dostarczenie jej osobiście do siedziby ZWiK TRZEBIATÓW sp. z o.o. 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych [tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami]”. 

 

 

Prezes Zarządu 
Renata Bielaszewska - Mamzer 
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