
  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
we Wrocławiu 
 

 
 
 

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.  
Ty też możesz mieć na to wpływ – dołącz do nas! 
 

 
Chcesz zdobywać  nowe kwalifikacje i uprawnienia?  

Lubisz poznawać ciekawych ludzi?  
 

Aplikuj na stanowisko 

MONTER KONSERWATOR 
w obszarze produkcji wody 

Miejsce pracy: ZPW Mokry Dwór, ZPW Wrocław  
 

Jakie będą Twoje zadania? 
Na stanowisku odpowiedzialny będziesz m.in. za obsługę i konserwację urządzeń do 
uzdatniania wody (pompy, dmuchawy, sprężarki, zgarniacze, napędy do armatury), 
wykonywanie niezbędnych prac remontowo-naprawczych na obiektach, eksploatację, 
obsługę i konserwację instalacji technologicznych i sieci wodociągowej, a także eksploatację 
i obsługę sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wykonywanie drobnych prac 
budowlanych na obiektach, utrzymanie terenów zielonych (koszenie, karczowanie). 

 
Czego od Ciebie oczekujemy? 

 wykształcenia minimum zawodowego mechaniczno-elektrycznego,  

 uprawnień energetycznych grupa 1 i 2,  

 uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego oraz w osłonie dwutlenku węgla, 

 prawa jazdy kat. B, 

 umiejętności pracy wielozadaniowej, 

 uczciwości, rzetelności i samodzielności, 

 dodatkowym atutem będą uprawnienia do obsługi suwnic i kierowania wózkiem 
o napędzie silnikowym naładownym (melex). 

 
Niezmiennie oferujemy Ci: 

 stabilne i uczciwe warunki pracy, 

 możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień, 

 szeroki wachlarz opieki medycznej, z dostępem do specjalistów, 

 bogaty fundusz świadczeń socjalnych, 

 nowoczesne narzędzia pracy. 
 

Informujemy, że praca jest w ruchu ciągłym. 
 

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy  
o przesłanie aplikacji - cv i listu motywacyjnego na adres e-mail: praca@mpwik.wroc.pl w tytule: monter-
konserwator – produkcja wody lub przekazanie do Centrum Usług Wspólnych, pokój nr 4 w budynku głównym. 
 
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 2014 r., poz.1182 ze zm.) 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. 
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