
 

 
 

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm 
wodociągowo–kanalizacyjnych w Polsce.  
Naszą pozycję osiągamy poprzez optymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów oraz  
nieustanny rozwój firmy w  różnych obszarach 
jej działalności. 

 
 W związku z prężnym rozwojem naszej firmy poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

 

MONTERA SIECI  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ 

w Zakładzie Eksploatacji Sieci 
Miejsce pracy: Wrocław Grobla 

 

ZADANIA 

 Usuwanie awarii, 

 Renowacja sieci kanalizacyjnej metodą „długiego i krótkiego rękawa”, 

 Obsługa urządzeń i maszyn związanych z instalacją „długiego i krótkiego  rękawa” oraz 
obsługa lub montaż wszelkich urządzeń pomocniczych – pomp, agregatów, kotła 
grzewczego, kamery TV, rusztowań itp., 

 Praca przy komputerze i monitorze ekranowym związana z pracą robota frezującego 
i kamery do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej. 

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA 

 wykształcenie minimum zawodowe (pożądany profil elektro-mechaniczny 
lub sanitarny), 

 min. 2 lata doświadczenia przy renowacji sieci kanalizacyjnej metodą  „długiego 
rękawa” (doświadczenie w zakresie prac eksploatacyjnych związanych z jego 
instalacją, obróbką rękawa oraz wszelkich prac pomocniczych przy instalacji), 

 doświadczenie przy pracach w studniach o głębokości powyżej 3 m w typowym 
środowisku ściekowym, 

 pożądane doświadczenie przy renowacji punktowej sieci kanalizacyjnej, 

 bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, 

 wysoka umiejętność pracy w zespole i chęć dzielenia się doświadczeniem, 

 czynne prawo jazdy kat. B i C, 

 pożądane uprawnienia: 

  SEP gr. IE i IIE, 

 Montażysty rusztowań budowlanych, 

 Operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych. 
 
 

OFERUJEMY 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia, 

 pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności, 

 szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje, 

 pracę w stabilnej, renomowanej firmie. 
 
 

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem 
nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji: cv i listu motywacyjnego za 
pomocą przycisku: 

 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. 
      Informujemy,  że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

WAŻNE ! 
Prosimy o dołączenie klauzuli o treści 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji aktualnych 

i przyszłych procesów rekrutacji 

prowadzonych przez MPWiK S.A. we 

Wrocławiu, zgodnie z postanowieniami 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)". 
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