
 

Elektryk-Elektroautomatyk 
Miejsce pracy: ul. Prądocińska  28, Bydgoszcz,                                 

 dojazd autobusem MZK linii nr 68P 
 
Do zadań Pracownika należeć będzie: 

 

• przeglądy aparatury elektromechanicznej Stacji Segregacji Odpadów, 

• usuwanie awarii elektrycznych,  

• konserwacja instalacji SSO w zakresie elektrycznym i elektroautomatyki. 

Idealny kandydat powinien spełniać wymagania: 

• wykształcenie min zawodowe o profilu elektrotechnika, elektroautomatyka lub automatyka, 

• uprawnienia energetyczne gr I  w zakresie eksploatacji,  

• minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej schematów sterowania, 

• odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy, 

• nastawienie na rozwój i ciągłe doskonalenie. 

Mile widziane: 
• doświadczenie z branży energetycznej , mechanicznej lub pokrewnej, 

• zamieszkanie w Bydgoszczy lub w okolicach. 

           Oferujemy: 

• pracę na lokalnym rynku na podstawie umowy o pracę, 

• płacę zasadniczą na dobrym poziomie plus dodatki do wynagrodzenia,  

• fundusz świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne), 

• system nagród pieniężnych (miesięczne i roczne), 

• pakiet medyczny finansowany przez firmę (lekarze specjaliści, stomatolog), 

• bezpłatne szczepienia profilaktyczne, 

• posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, 

• odzież i obuwie robocze dobrej jakości oraz środki czystości. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do dnia   31.10.2018r. na 
adres e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl lub dostarczenie osobiście do Biura Zarządu i Spraw 
Pracowniczych  przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11 

lub kontakt telefoniczny 797 703 001 
       Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:  

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z art. 6 ust 1 
pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 
(RODO)” 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych jest MKUO ProNatura 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. E. Petersona 22. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej 
rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Dane osobowe mogą być udostępnianie 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
 

 

 

 

http://biuro@pronatura.bydgoszcz.pl

