PGE Energia Ciepła S.A. jest czołowym producentem ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Nasze zakłady znajdują się
w największych polskich miastach. PGE EC jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej, będącej w pierwszej piątce
największych pracodawców w Polsce. Grupa PGE daje stabilne zatrudnienie ponad 38 tysiącom osób w ponad dwustu
lokalizacjach w całej Polsce.
W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne
zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.
Do PGE Toruń S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:

Energetyk / Obchodowy
Miejsce pracy: Toruń
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:











Zapewnienie prawidłowej pracy bloków energetycznych, kotłów wodnych, akumulatora ciepła oraz obsługę
urządzeń i instalacji w miejscu ich zabudowy.
Raportowanie wydarzeń z przebiegu zmiany.
Efektywność procesu produkcji.
Sterowanie i kontrolowanie parametrów pracujących urządzeń.
Dokonywanie przełączeń ruchowych urządzeń i instalacji.
Identyfikowanie oraz zgłaszanie nieprawidłowości pracy urządzeń i instalacji.
Bezpieczeństwo pracy urządzeń.
Bieżącą kontrolę poprawności pracy armatury, urządzeń i instalacji.
Kontrolę stanu oznakowania armatury, urządzeń i instalacji.
Kontrolę kompletności oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych na terenie obiektów produkcyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:






Wykształcenia średniego technicznego.
Mile widziane doświadczenia przy obsłudze urządzeń energetycznych.
Świadectw kwalifikacyjnych „E”, G1, G2, G3 – mile widziane.
Prawa jazdy kat. B.
Gotowości do pracy w systemie zmianowym po okresie próbnym.

Oferujemy:











Umowę o pracę (po okresie próbnym praca w systemie zmianowym).
Pracę w systemie zmianowym pięciobrygadowym, który gwarantuje dodatkowy dzień urlopu za każdy
przepracowany miesiąc oraz znajomość grafiku na cały rok.
Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dużej firmie energetycznej.
Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
Dodatek za pracę w systemie zmianowym.
Możliwość rozwoju w ramach struktury wewnętrznej.
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Prywatną opiekę medyczną.
Liczne świadczenia z ZFŚS.
1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

Aplikuj: www.pracuj.pl  po wpisaniu „PGE” i miasta „Toruń”  wyświetlą się oferty pracy w
GK PGE w Toruniu, w tym oferty PGE Toruń.

