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:

MŁODSZY INSPEKTOR DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Zakres obowiązków m. in.:








Współudział w opracowywaniu dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan oraz
uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym zakresie.
Współudział w nadzorze nad realizacją wykonywanych w terenie prac wod-kan.
Prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników zespołu eksploatacji sieci wodkan.
Współudział w kosztorysowaniu i kalkulowaniu cen na wykonywane usługi.
Wydawanie warunków technicznych podłączeń obiektów budowlanych do sieci wodkan, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami.
Prowadzenie dokumentacji materiałowej.
Sporządzanie dokumentacji bieżącej i sprawozdawczej dotyczącej eksploatacji sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wymagania:




Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane w trakcie studiów: inżynieria
środowiska, budownictwo lub pokrewne).
Minimum rok doświadczenia w porównywalnym zakresie obowiązków.
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:





Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Konkurencyjne wynagrodzenie.
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.

