ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
MYŚLIBÓRZ
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 do odbiorców w różnych miejscowościach
województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Spółka należy do grupy SEC.
Chcemy zaoferować Ci ciekawe wyzwania, dlatego Twoje najważniejsze zadania
na stanowisku Specjalisty ds. technicznych to:
• Obsługa i nadzór nad urządzeniami automatyki sterującej, urządzeniami elektrycznymi zainstalowanymi w ciepłowni, kotłowniach lokalnych, węzłach ciepłowniczych na terenie Myśliborza i okolicznych miejscowości
• Zbieranie danych technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego Myśliborza, ich analiza oraz raportowanie
• Udział w tworzeniu planów remontowo-inwestycyjnych i nadzór nad ich realizacją
• Praca w zespołach projektowych dotyczących m.in. budowy źródeł kogeneracyjnych, OZE

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start
mamy dla Ciebie:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
• 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, pakiet świadczeń socjalnych)

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:
• Doświadczenia na podobnym stanowisku i chciałaby się w tym kierunku rozwijać
• Wykształcenie techniczne średnie lub wyższe, preferowane: elektryka, energetyka, automatyka, inżynieria środowiska,
odnawialne źródła energii lub pokrewne
• Znajomość ciepłownictwa i/lub branży energetycznej, i/lub odnawialnych źródeł energii, co będzie dodatkowym
atutem
• Czynne prawo jazdy kat. B
• Praktyczną znajomość MS Office

Dodatkowo jesteś osobą:
• Świetnie pracującą samodzielnie jak i w zespole
• Umiejętnie wyszukującą i przetwarzającą istotne informacje
• Dążącą do samodzielnego rozwiązywania problemów
• Potrafiącą prowadzić wiele zadań w tym samym czasie
• Komunikującą się w języku angielskim na poziomie B2, co będzie dodatkowym atutem

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
i SEC Region Sp. z o.o . moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o.
Zastrzegamy sobie prawo do spotkania z Kandydatami zdalnie, za pomocą aplikacji TEAMS, w pierwszym etapie procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

