
Wodociągi Kościańskie Spółka z o.o.  ogłasza rekrutację na stanowisko:  
Główny elektryk  

Miejsce pracy: Teren działania Spółki 
 

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:  

 nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem pod kątem energii  
elektrycznej jednostek Wodociągów Kościańskich         

 nadzór nad konserwacją linii konsumenckich średniego napięcia, 
 nadzór nad konserwacją i remontami trafostacji, 
 współpraca z operatorem (dostawcą energii); zmiana mocy na przyłączu, podłączenia 

nowych obiektów, badanie skuteczności zerowania, wyłączniki różnicowo prądowych 
BHP, opłaty za energię, nadzór opomiarowania na wszystkich fazach, 

 nadzór nad eksploatacją i przeglądami agregatów prądotwórczych, 
 dostosowanie kompensacji mocy biernej, 
 nadzór i wykonanie opracowaniem instrukcji współpracy z operatorem (dostawcą 

energii)   
 koordynację usuwania zgłoszonych awarii;   
 planowanie remontów w zakresie urządzeń elektrycznych, 
 współpraca z kierownikami wszystkich jednostek spółki,  
 wprowadzanie nowych źródeł energii elektrycznej, 
 wprowadzanie rozwiązań umożliwiających oszczędności wydatków na zakup energii 

elektrycznej.   

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 

 wykształcenia minimum średniego technicznego kierunkowego, 
 min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku głównego elektryka o zbliżonym 

zakresie obowiązków lub co najmniej trzyletniego doświadczenia elektryka w branży 
usług wod. – kan.; 

 uprawnienia do pracy na instalacjach elektrycznych min. 1 kv  
 komunikatywności, umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji w 

sytuacjach stresowych; 
 dyspozycyjności; 
 posiadania prawa jazdy kat. B.; 
 dobry stan zdrowia 
 legitymowania się niekaralnością za przestępstwa popełnione umyślnie 
 umiejętność pracy w zespole 

OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY: 

 narzędzia pracy adekwatne do pełnionej funkcji; 
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
 stabilną pracę; 
 opiekę medyczną; 
 dobre warunki socjalne. 



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie w Spółce Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. ,stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 31 maja 2019 r.  godz. 12.00, na adres Spółki:       
Wodociągi Kościańskie Spółka z o.o. ul. Czempińska 2   64-000 Kościan.  

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w spółce 
Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. znajdują się na naszej stronie internetowej (załącznik nr 10) 
http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/o-spolce/zasady-przetwarzania-danych-
osobowych.html 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy. 


