
ZaZakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Hydraulik  

 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie 

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nieposzlakowana opinia, 

e) wykształcenie  min.  zawodowe hydrauliczne, lub posiadać ukończony kurs w tym zakresie lub 

udokumentowany 3 leni staż na stanowisku hydraulik /instalator wodociągowy .  

 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) posiadanie uprawnień oraz stosownej wiedzy w zakresie prac hydraulicznych   

b)  umiejętność czytania i analizy schematów wodociągowych, 

c) komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktu, 

d) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu, 

e)  dyspozycyjność, samodzielność,  

f) praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów  

   na stanowisku, 

g) posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii b,  

h) dobra kondycja fizyczna i zdolność do pracy, 

i) 3 letni udokumentowany staż pracy.  

  

 

      3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) w zakresie hydraulicznym 

a) zapewnienie ciągłości pracy sieci wodociągowej będących w posiadaniu ZWiK poprzez 

kontrolę prawidłowości pracy urządzeń oraz ich konserwację 

 b) usuwanie awarii na sieci wodociągowej  

2) w zakresie operatora maszyn i urządzeń 

 a) kontrola pracy urządzeń na SUW 

 b) inne prace zlecone przez przełożonego 

 



      4.  Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (CV), 

b) list motywacyjny, 

c) kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie 

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  

z pełni praw publicznych, 

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego 

 

  

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  w ofercie pracy, dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Informacje dodatkowe: 

 

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście  

w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy lub przesłać pocztą  

z podaniem adresu zwrotnego  na adres: ZWiK w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica z 

dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy hydraulik, w terminie do dnia  09.02.2018 

 

Podania, które wpłyną do ZWiK  lub zostaną nadane w urzędzie pocztowym po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Gminy Wierzbica 

www.wierzbica.pl . 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest 

przedłożyć zaświadczenie  lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność 

do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 

 

 

p.o. Kierownika ZWiK w Wierzbicy 

/-/ Rafał Pyrka 

http://www.wierzbica.pl/

