Do naszego zespołu poszukujemy pracowników na stanowisko:

Pracownik obsługi technicznej
Miejsce pracy: Park Avia, ul. Fabryczna 2, 21-040 Świdnik

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:
















pomiar parametrów wody w nieckach basenowych,
kalibracja systemów pomiarowych według instrukcji eksploatacji,
kontrola aparatury kontrolno-pomiarowej,
uruchamianie i kontrola central klimatyzacyjnych,
kontrola systemów w węźle cieplnym: CO CWO, wentylacji, podgrzewania wody
basenowej,
napełnianie i opróżnianie basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
przygotowywanie i dozowanie chemikaliów zgodnie z przepisami BHP i instrukcją
eksploatacji,
identyfikowanie i usuwanie drobnych awarii,
dezynfekcja instalacji niecek zgodnie z instrukcją eksploatacji,
uzupełnienie wody basenowej świeżą wodą wodociągową zgodnie z instrukcją
eksploatacji,
czyszczenie i pielęgnacja niecek basenów zgodnie z instrukcją eksploatacji,
usuwanie wszelkich drobnych awarii,
nadzór i kontrola osób sprzątających basen, zgodnie z instrukcją eksploatacji
utrzymanie i konserwacja obiektów towarzyszących tj.: boisk sportowych, utrzymanie
terenów zielonych,
w sezonie zimowym udział w odśnieżaniu obiektów.

Wymagania:
 wykształcenie minimum zawodowe/techniczne w mile widziane jednej z wymienionych
specjalności: sanitarnej, elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, energetycznej,
technologa basenowego lub pokrewne,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 doświadczenie zawodowe – mile widziane,
 umiejętność naprawy i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach elektrycznych,
eksploatacji technicznej urządzeń elektrycznych,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia
 zaświadczenie kwalifikacyjne G1 lub G2 do obsługi, konserwacji, remontu i montażu
instalacji i urządzeń energetycznych do 1 kV, sieci i instalacji cieplnych wraz z
urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. – mile widziane,
 dyspozycyjność, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy

Oferujemy:
 umowę o pracę,
 elastyczne godziny pracy,
 profesjonalne wdrożenie i przeszkolenie,
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@avia-swidnik.pl lub dostarczyć bezpośrednio do biura
MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej 2 w Świdniku.

Prosimy o dołączenie klauzuli, zgłoszenia niezawierającej klauzuli nie będą rozpatrywane:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MKS Avia Świdnik Sp. Z o.o. w
Świdniku w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest MKS Avia Świdnik Sp. Z o.o. z siedzibą w
Świdniku 21-040, przy ul. Sportowej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej wymienione
stanowisko. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani przetwarzane po zakończeniu
procesu rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

