
 

 

 

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: 

Starszy Brygadzista 
lokalizacja Koluszki 

(nr ref. 4/05/2021) 

Zakres obowiązków:  

• planowanie, organizowanie i monitorowanie prac w zakresie powierzonych zadań, 

• prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań wynikających ze zobowiązań kontraktowych 

Spółki, 

• współpraca ze służbami technicznymi kontrahentów, 

• zapewnienie skutecznego przepływu informacji w kierowanym zespole, 

• bezpośredni nadzór nad dyscypliną pracy i ewidencjonowaniem czasu pracy podległych pracowników, 

• bezpośredni nadzór nad stanem technicznym wyposażenia warsztatów i narzędzi podległych 

Pracowników, 

• bezpośredni nadzór nad stanem technicznym i stanem czystości pojazdów, 

• bezpośredni nadzór nad zapewnieniem porządku i czystości stanowisk pracy zgodnie z zasadami  

i przepisami BHP, 

• przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

• dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, 

• dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

• egzekwowanie przestrzegania przez Pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniach i instruktażach  

z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

• przestrzeganie wewnętrznych aktów organizacyjnych oraz zasad postepowania określonych  

w dokumentacji procesowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w Spółce -  

i wykonywania zaleceń wynikających z audytów wewnętrznych, zewnętrznych, oraz kontroli 

(wewnętrznych, TDT, UDT, PIP, Sanepid itd.), 

• przyjmowanie reklamacji dotyczących wykonanych usług oraz podejmowanie stosownych przedsięwzięć 

organizacyjno-technicznych zapobiegających tego typu przypadkom, 



 

 

• współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym, Głównym Urzędem 

Miar i innymi urzędami administracji państwowej, 

• składanie do bezpośredniego przełożonego wniosków o przyznanie premii, nakładanie kar porządkowych 

pracownikom w podległym zespole, 

• wykonywanie rozliczeń zaliczek oraz prowadzenie sprawozdań finansowych wydatkowanej  gotówki. 

• dokonywanie zakupów w zakresie ustalonym pełnomocnictwami, 

• prowadzenie w sposób sumienny i dokładny gospodarki surowcami, materiałami i  urządzeniami 

wykorzystywanymi przy realizacji usług – tak należącymi do Spółki jak i powierzonymi przez kontrahenta, 

• zabezpieczenia mienia Spółki (ew. mienia powierzonego przez kontrahenta) przed jego zniszczeniem lub 

utratą. 

 

Wymagania:  

• wykształcenie min. średnie techniczne, 

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem Pracowników, 

• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

• doświadczenie w rozliczaniu czasu pracy Pracowników, 

• umiejętność czytania rysunku technicznego, 

• bardzo dobra znajomość pakietów MS Office, 

• umiejętność planowania i weryfikacja realizacji zadań, 

• umiejętność motywowania pracowników i budowania pozytywnych relacji, 

• umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów technicznych, 

• umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. 

 

Dodatkowo dla obszaru zadań z zakresu automatyki: 

• umiejętność czytania schematów elektrycznych, 

• doświadczenie w obsłudze sterowników PLC, 

• doświadczenie w obsłudze falowników, 

• doświadczenie w obsłudze sterowników nalewu, 

 

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 10 czerwca 2021 roku na adres: 



 

 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy wpisać nr referencyjny 4/05/2021 

 
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.”. 

 

Informujemy również, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@naftoserwis.pl

