
 
Ogłoszenie z dn. 10.12.2019 r. 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie  poszukuje pracownika na stanowisko: 

Konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
 

Zakres czynności  i obowiązków: 

 

1. Sprawowanie codziennej kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków. 

2. Dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń w oczyszczalni 

zgodnie z dokumentacją- "Technologia oczyszczalni ścieków" , instrukcjami 

obsługi i "Skróconą instrukcją stanowiskową"  

3. Kontrolowanie pracy urządzeń oczyszczalni ścieków (również w systemie 

SKADA), sprawdzanie ich stanu pracy oraz wskazań przyrządów pomiarowych, 

utrzymywanie właściwych parametrów technologicznych, 

4. Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w tym: właściwej temperatury 

w pomieszczeniach technicznych i socjalnych. 

5. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji obiektów i urządzeń w tym: „Dziennika 

eksploatacji oczyszczalni” i bezpieczne ich przechowywanie. 

6. Utrzymanie należnego porządku w budynkach, terenu przy oczyszczalni i 

przepompowniach ścieków w tym: sprzątanie, wykaszanie trawy. 

7. Dbałość o estetykę i stan sanitarny armatury oczyszczalni ścieków poprzez jej 

bieżące oczyszczanie i okresowe malowanie. 

8. Informowanie na bieżąco o potrzebie przeprowadzenia remontów lub wymiany 

elementów instalacji i urządzeń technologicznych. 

9. Prowadzenie rejestru zrzutu ścieków dostarczanych przez samochody dostawcze 

(asenizacyjne), przyjmowanie dostaw zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

10.  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w Gminie Kurów 

11.  Sprawowanie nadzoru nad zgodnością dostawy ścieków sanitarnych z podpisanymi   

umowami. 

12.  Niezwłoczne podejmowanie czynności przeciwdziałających awarii i jej skutkom w  

oczyszczalni, przepompowniach ścieków, sieci kanalizacyjnej i przyłączy. 

13.  Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz 

usuwanie stwierdzonych usterek. 

14.  Organizowanie i kierowanie pracami konserwatorsko – naprawczymi w 

oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, które ze 

względów bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone przez jednego pracownika. 

15.  Bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych. 

16.  Okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej. 

17.  Zastępowanie w czasie nieobecności w pracy konserwatora urządzeń wodociągowo 

– kanalizacyjnych. 

18.  Inne prace zlecone przez przełożonych. 

 

 

 



Wymiar etatu: pełny etat 

 
 

 

Wymagania: 

 

1. wykształcenie min. zawodowe techniczne (atutem będzie profil wod.-kan.,  elektryk lub 

automatyk) 

2. umiejętność pracy w zespole; 

3. prawo jazdy  kat B, (atutem będzie kat. C i T) 

4. umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych, 

5. umiejętność obsługi komputera (program Office i programy specjalistyczne).  

6. sumienność i zaangażowanie. 

 

 

Termin , miejsce i sposób składania zgłoszeń: 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV drogą mailową na adres: bfirlej@zuk-

kurow.pl, za pośrednictwem poczty na adres: ZUK sp. z o.o. w Kurowie, ul. Głowackiego 

43; 24-170 Kurów lub osobiście w siedzibie spółki w sekretariacie. 

CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy składać do dnia 17.12.2019 r.  

Prosimy o zamieszczenie na CV następującej klauzuli: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. 

Głowackiego 43, 24-170 Kurów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie 

rekrutacji”. 

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, 

prosimy o zamieszczenie klauzuli: 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. 

Głowackiego 43, 24-170 Kurów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji 

oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji”. 

Dziękujemy za złożenie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy 

się tylko z wybranymi osobami. 

 

 


