
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko „Automatyk-Elektryk”

Miejsce pracy: Leszno

 Opis stanowiska:

 praca w systemie pięciobrygadowym, trzyzmianowym,
 prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacji, napraw, usuwania awarii urządzeń i instalacji 

elektrycznej niskiego napięcia,
 prowadzenie czynności eksploatacyjnych instalacji elektroenergetycznej średniego napięcia,
 instalacja nowych urządzeń, instalacji elektrycznych i energetycznych,
 kontrola pracy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych zespołu kogeneracyjnego,
 przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Wymagania:

 wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe,
 uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 doświadczenie w pracy na stanowisku elektryk,
 umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność,
 praca w systemie 3–zmianowym,
 programowanie elementów układów automatyki takich jak: falowniki, regulatory, przetworniki, itp.,
 umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki,
 uprawnienia do pracy na wysokości,
 umiejętności czytania i analizowania rysunków technicznych, schematów elektrycznych sterowania szaf 

automatyki i rozdzielnic elektrycznych,
 umiejętności przeprowadzania diagnostyki błędów układów napędowych i sterujących,
 umiejętności diagnostyki uszkodzeń elementów pomiarowych,
 umiejętności diagnostyki uszkodzeń podzespołów automatyki,
 podstawowa wiedza z zakresu: pneumatyki, systemów sterowania maszyn, obsługi i konserwacji 

rozdzielnic elektrycznych NN, SN, oraz przemysłowych instalacji elektrycznych NN,
 podstawowa znajomość obsługi komputera,
 gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy:

 umowę o pracę,
 stałe i konkurencyjne wynagrodzenie,
 możliwość rozwoju,
 niezbędne narzędzia pracy,
 bogaty pakiet socjalny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji tej rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE).

Oferta ważna do 26.07.2019 roku.
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