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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

 

KIEROWNIK WYDZIAŁU PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI 

 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Pracodawca”) ogłasza nabór                  

na wolne kierownicze stanowisko pracy:  

 

kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji. 

 

Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy. 

 

Do głównych zadań kierownika Wydziału Produkcji i Dystrybucji należy - Prowadzenie spraw 

obejmujących koordynację i nadzór nad wytwarzaniem energii cieplnej,  przesyłaniem i dystrybucją energii 

cieplnej, rozwojem sieci ciepłowniczej i ciepłowni, prowadzenie dokumentacji wydziałowej, rozliczanie 

zużycia mediów. 

Niezbędne wymagania: 

1. Wykształcenie techniczne wyższe (preferowane kierunki energetyka, automatyka lub robotyka), co 

najmniej 3-letni staż pracy na  podobnym stanowisku.  

2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy – Prawo energetyczne, ustawy                              

o ochronie środowiska. 

3. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku. 

Wymagania dodatkowe: 

1. Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach/instalacjach energetycznych, na stanowiskach 

kierowniczych lub samodzielnych. 

2. Umiejętność pracy w zespole. 

3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

 kreatywność, wysoka kultura osobista.  

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV). 

2. List motywacyjny. 

3. Podpisana klauzula informacyjna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                        

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (adres siedziby: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18),  

w celu prowadzenia postępowań rekrutacyjnych.  

CV powinny być opatrzone zgodą na przetwarzanie danych. 

  

Oferty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Wydziału Produkcji i Dystrybucji”                         

należy w terminie do dnia 15.03.2020 r. składać lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18,  

lub  przesłać mailowo na adres: sekretariat@mzec-kk.pl 

  

Zastrzegamy sobie rozmowy kwalifikacyjne tylko z wybranymi kandydatami, odbędą się one w terminie 

uzgodnionym z kandydatem. 
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