
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH  

ZABIERZÓW SP. Z O.O., UL. KOLEJOWA 38 

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO: 

 

MONTER 
instalacji sanitarnych w zakresie zewnętrznych  

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  

 
1. Wymagania: 

• Wykształcenie zawodowe techniczne lub średnie 

• Doświadczenie w montażu i wykonaniu min 2 lata: 

- zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- wszelkiego rodzaju montażu rur w wykopach (PE, PVC, stal, rury betonowe, itp.), 

- studni betonowych i z tworzyw sztucznych, 

- armatury wodociągowej, 

- znajomość niwelacji. 

• Umiejętność posługiwania się: 

- zgrzewarkami, spawarkami, zagęszczarkami gruntu, pompami, systemami zabezpieczenia 

wykopu, piłami do cięcia asfaltu. 

• Czynne prawo jazdy kat. B 

• Znajomość przepisów BHP i p. poż. 

 
2. Preferowane uprawnienia: 

• do zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych, 

• czynne prawo jazdy kategoria C + E 

 

3. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem oraz 

winna zawierać: 

• Imię i nazwisko kandydata, 

• Adres do korespondencji, 

• Podpisany życiorys ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej, 

• Podpisany list motywacyjny, 

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

• Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy / doświadczenie zawodowe 

• Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Monter” w Przedsiębiorstwie Usług 

Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 38 na Dzienniku Podawczym w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 15.00. 

• Ofertę można przesłać na adres Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów pocztą, listem 

poleconym – decyduje data wpływu do PUK Zabierzów Sp. z o.o. 

• Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

• Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzul o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o., 

ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 

ze zm.)”. 


