
 

 

   

 
PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.  

Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 

40 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach. 

 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, działająca w sektorze inżynierii środowiska 

i współpracująca z energetyką zawodową, zajmująca się zagospodarowaniem odpadów energetycznych oraz 

świadczeniem usług okołoprodukcyjnych. 

 

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 Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:  

 

  Operator urządzeń 
Miejsce pracy: Wrocław/Siechnice 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 Sprawdzenie i przygotowanie urządzeń do pracy, bieżące kontrolowanie pracy i sprawdzanie 

parametrów pracy urządzeń odpopielania, odżużlania,  nawęglania, odsiarczania, biomasy. 

 Obsługa urządzeń załadunku i rozładunku materiałów sypkich, kontrola stanu technicznego i 

konserwacja, lokalizacja usterek urządzeń. 

 Nadzór nad stanami zbiorników i kontenerów. 

 Obsługa urządzeń transportujących (przenośniki, suwnice, żurawie, ładowarki, spycharki). 

 Obsługa wag  i wystawianie dokumentów. 

 Prowadzenie Dziennika Operacyjnego i innych wymaganych dokumentów. 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 Wykształcenia: minimum  zawodowe – techniczne.   

 Pracy w systemie trzy zmianowym, także w soboty, niedziele i święta 

 Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń energetycznych Gr.2. 

pkt 6, 7, 8 

 Rzetelności w przestrzeganiu instrukcji eksploatacyjnych i prowadzeniu dokumentacji. 

 Zaangażowania i odpowiedzialności, bardzo dobrej organizacja pracy własnej i umiejętności pracy w 

zespole. 

 Podstawowej obsługa komputera. 

 Uprawnień do obsługi urządzeń transportujących (suwnic, żurawi wypadowych, spycharek,  

ładowarek kołowych) 

 Uprawnień TDT kat. II NO 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest PGE Ekoserwis sp. z o.o. we Wrocławiu, Pl. Staszica 30. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy o pracę, w ramach konkretnego procesu rekrutacyjnego. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji ww. celów. 

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji, Twoje CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, 

zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście 

motywacyjnym w celu wzięcia udziału w obecnych i przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., 

w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE Ekoserwis sp. z o.o. i przechowywanie ich przez 

okres 12 miesięcy. 


