
 

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację zewnętrzną na stanowisko 

Monter Sieci i Instalacji Gazowych – APLIKANT 
(Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w Cieszynie) 

Nr ref.: 44/Z/17 
Miejsce świadczenia pracy: obszar działania Gazowni w Cieszynie 

 

Opis zadań na stanowisku: 

 wykonywanie pod nadzorem prac eksploatacyjnych na sieciach i instalacjach gazowych, w tym prace 

gazoniebezpieczne i niebezpieczne,  

 realizowanie pod nadzorem czynności związanych z eksploatacją układów redukcyjno-pomiarowych,  

 wykonywanie prac związanych z budową i przebudową sieci gazowej, 

 realizowanie pod nadzorem prac związanych z zabezpieczaniem i/lub usuwaniem awarii i nieszczelności na 

sieciach i instalacjach gazowych, 

 realizowanie usług wnioskowanych przez Zleceniodawców Usługi Dystrybucji w tym m. in. uruchomienie, 

wstrzymanie, wznowienie i zakończenie dostaw paliwa gazowego, 

 ocena niezawodności oraz stanu technicznego sieci gazowej, 

 obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania prac na sieciach i instalacjach gazowych. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie techniczne (pożądany kierunek Technik Gazownictwa), 

 prawo jazdy kat. B  

 samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

 sumienność w działaniu i dobra organizacja pracy własnej, 

 dyspozycyjność (praca zmianowa) 

 pożądana praktyczna umiejętność wykonania prac na sieciach i instalacjach gazowych, 

 dodatkowymi atutami będą: 

 świadectwo kwalifikacyjne grupa 1E, 2E, 3E i 3D  

 uprawienia  do zgrzewania rur PE, 

 zaświadczenie kwalifikacyjne – Budowa i eksploatacja sieci gazowych z PE – nadzór, 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane. 
 

Oferujemy: 

 przyuczenie do pracy na stanowisku Montera Sieci i Instalacji Gazowych, 

 możliwość odbycia kursu na koszt pracodawcy i zdobycia uprawnień gazowych dla osób zajmujących się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac 

kontrolno-pomiarowych, 

 wynagrodzenie zasadnicze 2.000 zł brutto. 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych  

prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ 

do dnia 14 listopada 2017 roku. 

W przypadku braku możliwości rejestracji aplikacji on-line skontaktuj się z Konsultantem ds. Rekrutacji  

i Rozwiązań HR, który poinformuje Cię o dalszych czynnościach. 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego." 

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=aa0a047c8ba040549966db61a39ac4c0

