
 

 

 

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: 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA DANYMI 
Lokalizacja: Warszawa 

(nr ref. 7/05/2021) 

 

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 (pomiaru ultradźwiękowe, tworzenie dokumentacji i statystyk 

pomiarowych), 

• uczestnictwo w pracach serwisowych i kalibracyjnych urządzeń pomiarowych. 

 

Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe techniczne (informatyczne/elektroniczne/mechaniczne), 

• doświadczenie w pracy z elektronicznym sprzętem kontrolno-pomiarowym, 

• mile widziane doświadczenie z dziedziny elektroniki i ultradźwiękowej aparatury pomiarowej, 

• umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy technicznej (przewidywane kursy specjalistyczne), 

• umiejętność analitycznego myślenia i długotrwałej koncentracji nad wybranym zagadnieniem,  

• odpowiedzialność, dyscyplina, sumienność, umiejętność utrzymania koncentracji, 

• dobra znajomość języka angielskiego, 

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

• dyspozycyjność i gotowość do kilkudniowych wyjazdów służbowych. 

 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty sportowej, 

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, 

• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV 

w terminie do  17 czerwca 2021 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

mailto:rekrutacja@naftoserwis.pl


 

 

w tytule maila prosimy wpisać nr referencyjny 7/05/2021 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne uprzejmie prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. 

Finlandzkiej 10, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 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.”. 

 

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o. prosimy o 

dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów 

rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o.”. 

 

Równocześnie informujemy, że zgłoszenie swojej kandydatury jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Klauzuli 

informacyjnej dla osób biorących udział w rekrutacji, zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.naftoserwis.pl 

 

Informujemy również, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

http://www.naftoserwis/

