
 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi technicznego 

utrzymania baz paliwowych. 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:  

 

ELEKTRYK 

w komórce organizacyjnej Zespole Serwisowym Północ 

lokalizacja Dębogórze  
Główne Zadania:  

 Obsługa techniczna maszyn, urządzeń i aparatury elektroenergetycznej, oraz przyrządów pomiarowych w zakresie 

instalacji elektrycznych, 

 Monitorowanie stanu eksploatowanych maszyn i urządzeń w podległym systemie technologicznym  

w zakresie obowiązujących norm i przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i organizacji pracy. 

 Usuwanie usterek i awarii elektrycznych w działaniu maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie procedurami. 

 Konserwacja, naprawy zakładowej sieci energetycznej, prefabrykacja rozdzielnic i szaf sterowniczych, 

 Przeglądy okresowe maszyn i urządzeń w bazach paliw zlokalizowanych na terenie Polski. 

Oczekiwania:  

 Wykształcenie minimum  zawodowe o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym itp. 

 Doświadczenie zawodowe - min. 1 rok pracy na stanowisku elektryk. 

 Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych Gr 1 co najmniej do 1 kV  - E, D z pomiarami. 

 Umiejętność analizy i interpretacji schematów elektrycznych i rysunku technicznego. 

 Znajomość obsługi elektronarzędzi, przyrządów pomiarowych parametrów urządzeń i instalacji energetycznych. 

 Umiejętność  przeprowadzania przeglądów, remontów i konserwacji typowych urządzeń i maszyn elektrycznych.  

 Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych, prawo jazdy kat. B. 

 Obowiązkowość, sumienność, dokładność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność 

pracy w zespole. 

 Mile widziana podstawowa znajomość sterowników PLC, falowników. 

Oferujemy:  

 Pakiet socjalny i opiekę medyczną.  

 Możliwość rozwoju zawodowego.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego  

w terminie do  04 lutego 2019 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy napisać: ELEKTRYK Dębogórze 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres spółki: ul. Finlandzka 10,03-903 Warszawa), niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zawarte są w przedłożonych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Świadomie i dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. Jest mi wiadome, że w każdej chwili 

przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Odwołanie zgody oznacza moją rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Odwołanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem.” 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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