
Prezes Zarządu  - Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
ogłasza nabór na stanowiska

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ –TECHNIK KONSERWATOR

Miejsce pracy : Tarnowskie Termy, Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54
Praca  w systemie zmianowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych                                     i
eksploatacyjnych,  wykonywanie  procesów  technologicznych  związanych  z  zapewnieniem  ruchu
ciągłego obiektu Tarnowskie Termy.

 zapewnienie  właściwego  stanu  technicznego  budynków  i  urządzeń  będących  na  wyposażeniu
Tarnowskich Term, szczególnie poprzez naprawy, remonty bieżące i kapitalne,

 zapewnienie właściwego dostępu do niezbędnych do utrzymania ruchu mediów,                         a w
szczególności   wody,  ogrzewania,   elektryczności  itp.  oraz  właściwych warunków sanitarnych i
technicznych. 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane kierunki: elektryk, elektronik, automatyk, 
mechanik, hydraulik, 

 posiadanie  kwalifikacji  zawodowych  wymaganych  do  wykonywania  pracy  na  powyższym

stanowisku

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 znajomość zagadnień z zakresu mechaniki maszyn i urządzeń  przemysłowych, elektromechaniki, 
elektryki, hydrauliki, konserwacji budowlanych, uzdatniania wody i przepisów  sanitarnych.

Preferowane osoby: 
 specjalizujące się w co najmniej jednej dziedzinie: mechanika maszyn i urządzeń, 

elektromechanika, elektryka, hydraulika, uzdatnianie wody i przepisy sanitarne
 posiadające uprawnienie elektryczne, eksploatacyjne 
 z doświadczeniem na podobnym stanowisku, 

Wymagane dokumenty: 
 CV- może być z aktualnym zdjęciem,
 klauzula informacyjna pobrana ze strony: http://www.tarnowskie-

termy.nowybip.pl/rekrutacja lub w biurze spółki
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Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w biurze Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne lub elektronicznie na adres biuro@tarnowskie-termy.pl
za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko
pracy PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ –TECHNIK KONSERWATOR w terminie do
dnia 21 marca 2019.

Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną
powiadomione telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki oraz pod numerem telefonu 61 6259 060 

                                                                                Prezes Zarządu 
                                                                               Anita Stellmaszyk

    

Tarnowo Podgórne, 08.03.2019
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