ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Miejsce pracy: Łobez, zachodniopomorskie

Jeśli rozwój zawodowy jest dla Ciebie ważny i chcesz zdobywać nowe
doświadczenia wspierając w działaniach operacyjnych dużą firmę energetyczną,
to daj nam się poznać!
SEC Region Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą energetyczną, zajmującą się wytwarzaniem
i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców
w kraju. Spółka należy do grupy SEC oraz jest częścią niemieckiego koncernu E.ON.
Chcemy zaoferować Ci ciekawe wyzwania, dlatego Twoje najważniejsze zadania
na stanowisku Specjalisty ds. ochrony środowiska będą się skupiać głównie na:
• pozyskiwaniu danych, koordynowaniu, nadzorowaniu, śledzeniu zmian przepisów, raportowaniu efektów
działalności spółki w zakresie ochrony środowiska i GUS organom samorządowym i państwowym,
• nadzorze nad dokumentacją ISO 14001 i ISO 45001 oraz instrukcjami, współpracą z zespołem Zarządzania
Środowiskowego SEC,
• współpracy w ramach grupy SEC związanej z nowymi technologiami, rozwojem systemów ciepłowniczych i
źródeł ciepła,
• pracy administracyjno-biurowej w ramach działania Spółki.

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start
mamy dla Ciebie:
• pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
• wsparcie w rozwoju kompetencji,
•rynkowe wynagrodzenie w ramach umowy o pracę,
• możliwość uczestnictwa i wpływu na transformację energetyczną w kraju i regionie,
• bogaty pakiet benefitów (m.in. opiekę medyczną, elastyczny czas pracy, pakiet świadczeń socjalnych).

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:
• doświadczenia na podobnym stanowisku i chciałaby się w tym kierunku rozwijać,
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowane: inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii,
budownictwo lub pokrewne,
• znajomość ciepłownictwa i/lub branży energetycznej, i/lub odnawialnych źródeł energii,
• znajomość przepisów związanych z ochroną środowiska
• czynne prawo jazdy kat. B.

Dodatkowo jesteś osobą:
• odpowiedzialną i aktywnie wychodzącą z inicjatywą,
• komunikującą się skutecznie i z poszanowaniem dla innych osób,
• świetnie pracującą samodzielnie jak i w zespole,
• umiejętnie wyszukującą i przetwarzającą istotne informacje,
• chęć uzupełniana i poszerzania wiedzy,
• dążącą do samodzielnego rozwiązywania problemów,
• potrafiącą prowadzić wiele zadań w tym samym czasie,
• dobrze zorganizowaną i precyzyjną,
• komunikującą się w języku angielskim,

to bardzo chcemy Cię poznać!

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl.
Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 2 lat.

