MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Zakres zadań:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

kierowanie pracą działu inwestycji i remontów, w tym m.in. planowanie, nadzór i kontrola
terminowości i poprawności realizacji zadań, dobór, ocena i motywacja pracowników,
dzielenie się wiedzą i podnoszenie kompetencji podległego zespołu,
przygotowanie inwestycji i remontów oraz ich realizacje,
udział w opracowaniu planu inwestycyjnego i planu remontów oraz odpowiedzialność za
ich realizacje,
sporządzanie kosztorysów ofertowych oraz szacunkowych dla nowych przyłączy cieplnych
i planowanych remontów,
rozliczanie remontów, modernizacji i inwestycji dokonywanych przez MPEC Sp. z o.o.
oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
sporządzanie dokumentacji związanej z remontami (protokoły odbioru robót),
modernizacjami i inwestycjami oraz dokumentacją pracowniczą (ewidencja czasu pracy
podległych pracowników),
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wystawianie dokumentów OT, PT, LT i innych,
sporządzanie zapotrzebowania na materiały i urządzenia do prowadzenia prac,
planowanie zamierzeń remontowych i inwestycyjnych, przeprowadzanie bieżących
napraw, konserwacji remontów zgodnie z harmonogramami, usuwanie awarii węzłów,
sieci i źródła ciepła,
sporządzanie sprawozdań do GUS, UDT, Inspekcji Ochrony Środowiska,
uzgadnianie dokumentacji technicznych.

Preferowane będą osoby posiadające:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe kierunkowe,
wiedzę z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi,
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
znajomość zagadnień BHP i ppoż. w branży energetycznej,
prawo jazdy kat. B,
znajomość pakietu Office.

Oferujemy:
•
•
•

umowę o pracę,
premię miesięczną uzależnioną od wyników pracy,
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji (m.in. udział w szkoleniach, kursach,
konferencjach).
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,
moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."
Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi osobami.

