
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie 

ogłasza nabór na stanowisko: 

Monter instalacji i urządzeń wodnych, kierowca,  
operator koparko – ładowarki 

 
Zakres obowiązków: 
- Wykonywanie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na 
sieciach wodociągowych i/lub stacjach uzdatniania wody 
- Usuwanie awarii wodociągowych na sieciach i na uzbrojeniu wodociągowym 
- Prowadzenie pojazdów służbowych 
- Prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów 
- Obsługa maszyn i urządzeń związana z zakresem wykonywanej pracy 

 
Wymagania: 
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe - preferowane kierunki: instalacyjny w branży sanitarnej lub 
mechaniczny 
- ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych 
- czynne prawo jazdy kat. B 
- uprawnienia operatora koparki i koparko-ładowarki 
- umiejętność pracy w zespole 
- brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej 
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za 
przestępstwa popełnione umyślnie 
- dobra organizacja czasu pracy, dokładność, odporność na stres 
 
Dodatkowym atutem będzie: 
- umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej 
- uprawnienia SEP gr. I E 
- Prawo jazdy kat. C i E 
- aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne 
 
Naszym pracownikom oferujemy: 
- stabilne warunki zatrudnienia; 
- umowa o pracę na pełen etat; 
- system pracy jednozmianowy 700 -1500 + cykliczne dyżury 
- pakiet socjalny 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji w postaci CV wraz z listem motywacyjnym do siedziby Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl wpisując w temacie wiadomości „Monter 
instalacji i urządzeń wodnych, kierowca, operator koparko – ładowarki” 
 
Oferta winna zawierać zapis: 
„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. A Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
- Znam treści klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 

Aplikacje bez powyższych zapisów nie będą rozpatrywane. 
Treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie internetowej Zakładu www.zuk-kielczow.pl w zakładce  
„O Spółce” – „Oferty pracy”. 

 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 05.12.2022 r. 


