
     

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 nowych ludzi?  

 
 

Aplikuj na stanowisko 

CHEMIKA 
Miejsce pracy: Mokry Dwór koło Wrocławia 

(praca w systemie jednozmianowym) 
 

Jakie będą Twoje zadania? 
Na stanowisku będziesz odpowiedzialna/y m.in. za wykonywanie oznaczeń chemicznych 
(metody spektrofotometryczne, chromatografia jonowa, gazowa, spektrometr absorpcji 
atomowej), wdrażanie metod i wykonywanie oznaczeń, przygotowywanie odczynników, 
wprowadzanie wyników badań do programu laboratorium, walidację metod i kontroli jakości 
w laboratorium, przygotowywanie zamówień na czynności serwisowe, uzgodnienia 
z serwisami zakresu napraw i konserwacji wyposażenia laboratoryjnego, a także zlecanie 
przeglądów w wymaganych terminach. 

 
Czego od Ciebie oczekujemy? 

• wykształcenia wyższego technicznego chemicznego,  

• umiejętności wykonywania oznaczeń chemicznych, 

• umiejętność pracy w zespole,  

• chęci podnoszenia kwalifikacji i nastawienia na doskonalenie, 

• bardzo dobrej organizacji pracy własnej, 

• dokładności i systematyczności, 

• prawa jazdy kat. B, 

• języka angielskiego na poziomie B1. 
 

A co w zamian? 

• stabilne i uczciwe warunki pracy, 

• możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień, 

• szeroki wachlarz opieki medycznej, z dostępem do specjalistów, 

• możliwość dostępu do wybranych obiektów sportowych na terenie Polski, 

• bogaty fundusz świadczeń socjalnych, 

• nowoczesne narzędzia pracy. 
 

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: chemik 

 

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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