
 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój,  jedyną, krajową firmą świadczącą specjalistyczne usługi inspekcji 

wewnętrznych rurociągów przesyłowych 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Specjalista ds. Zarządzania Danymi 
lokalizacja WARSZAWA 

Główne Zadania:  

• Analiza danych pomiarowych z inspekcji rurociągów za pomocą dedykowanego oprogramowania 

• Tworzenie dokumentacji raportowej z inspekcji rurociągów (z użyciem pakietu Office)  

• Udział w badaniach testowych (pomiary ultradźwiękowe, tworzenie dokumentacji i statystyk 

pomiarowych)  

• Uczestnictwo w pracach serwisowych i kalibracyjnych urządzeń pomiarowych 

Oczekiwania:  

• Wykształcenie: wyższe techniczne (minimum licencjat) 

• Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) w stopniu co najmniej średnim 

• Doświadczenie w pracy z elektronicznym sprzętem kontrolno-pomiarowym 

• Bardzo dobra znajomość pakietu Office (w szczególności Word, Excel) 

• Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy technicznej (przewidywane kursy specjalistyczne) 

• Umiejętność analitycznego myślenia i długotrwałej koncentracji nad wybranym zagadnieniem  

• Obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole 

• Dyspozycyjność i gotowość do kilkudniowych wyjazdów służbowych 

• Prawo jazdy kat. B 

• Mile widziane doświadczenie z dziedziny elektroniki i ultradźwiękowej aparatury pomiarowej 

Oferujemy:   

• Pracę na umowę 

• Pakiet socjalny i opiekę medyczną 

• Możliwość rozwoju zawodowego  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego  

w terminie do 15 kwietnia 2021 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy wpisać: Specjalista ds. Zarządzania Danymi 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz 

przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że 

w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza 

rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”. 
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