
 

 

 

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: 

Kierownik Zespołu ds. Projektowania i Zarządzania Danymi 
Lokalizacja: Warszawa 

(nr ref. 05/01/2023) 

 

 

Zakres obowiązków:  

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

• nadzór nad prowadzeniem prac przez podległych pracowników, 

• współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym, laboratoriami 
wzorcującymi / kalibrującymi i innymi urzędami administracji państwowej związanymi z właściwością 
wykonywanych prac przez Zespół, 

• budżetowanie powierzonych projektów i zadań, w tym udział w opracowywaniu ofert związanych z 
zadaniami Zespołu, 

• organizowanie, kierowanie i uczestniczenie bezpośrednio w pracy Zespołu ds. Projektowania i 
Zarządzania Danymi w zakresie projektowania i budowy urządzeń diagnostycznych do badania 
rurociągów, zbiorników i innych obiektów technicznych, 

• nadzorowanie badań i testów urządzeń diagnostycznych, powstających w kierowanym Zespole, w 
trakcie ich realizacji oraz w czasie eksploatacji, 

• nadzór nad prawidłowością prowadzenia analiz wyników badań rurociągów i zbiorników, 

• nadzór nad prawidłowością użytkowania oprogramowania, wytworzonego w Zespole ds. 
projektowania i zarządzania danymi, 

• realizowanie zadań Zespołu ds. projektowania i zarządzania danymi, wynikających ze Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania; opracowywanie i aktualizowanie procedur i instrukcji, dotyczących Zespołu, 

• współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi i zapewnienia zgodności z wymaganiami 
klienta, 

• dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

 

Wymagania:  

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem Pracowników, 

• wykształcenie wyższe z zakresu mechaniki, elektroniki, mechatroniki lub informatyki,  

• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów, 



 

 

• odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość,  komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w 

zespole, kreatywność, umiejętność motywowania pracowników i budowania pozytywnych relacji, 

umiejętność planowania i organizacji pracy,  

• dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany drugi język, 

• prawo jazdy kat. B, 

• znajomość urządzeń/metod badań nieniszczących, 

• umiejętność analizy sytuacji pod względem ryzyka technicznego, 

• dodatkowym atutem będzie znajomość środowisk projektowych Solid, Altium i języka programowania 

C,C++. 

 

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 26.02.2023 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy wpisać nr referencyjny 05/01/2023 

 
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. 

 

mailto:rekrutacja@naftoserwis.pl
http://www.naftoserwis/

