
 

 

 

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. Operacji Zbiornikowych 
Lokalizacja: Gdańsk 

(nr ref. 5/05/2021) 

 

Zakres obowiązków:  

• obsługa techniczna systemu automatycznego czyszczenia zbiorników na ropę naftową, 

• udział w procesie mobilizacji i demobilizacji sprzętu na infrastrukturze klientów, 

• udział w procesie budowy, testowania i modernizacji urządzeń diagnostycznych dla rurociągów, 

• udział w terenowych działaniach inspekcji infrastruktury rurociągowej. 

 

Wymagania:  

• wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym itp., 

• min. roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku elektryk/automatyk/mechanik/elektromechanik, 

• umiejętność pracy w środowisku dedykowanych systemów IT do automatyzacji procesów 

technologicznych w zakresie branży paliwowej, 

• doświadczenie w zabezpieczaniu urządzeń, diagnozowaniu przyczyn oraz usuwaniu awarii, 

• wiedza z zakresu montażu, obsługi i konserwacji infrastruktury technologicznej związanej z automatyką 

przemysłową,  

• umiejętność przeprowadzania przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń, 

• dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych, 

• prawo jazdy kat. B, 

• obowiązkowość, kreatywność, sumienność, dokładność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność 

pracy w zespole, dobra organizacja pracy. 

 

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 20.07.2021 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy wpisać nr referencyjny 5/05/2021 

 
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. 
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