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W związku z dynamicznym rozwojem oraz nowymi zadaniami 
w branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice, 

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 
SPECJALISTA DS. GIS ORAZ ZARZĄDZANIA SIECIĄ WOD-KAN 

 
Miejsce zatrudnienia: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  

Miejsce pracy: ul. Krótka 9, 69-100 Słubice  
 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
➢ wykształcenia minimum średniego technicznego – wskazane informatyczne bądź sanitarne, 
➢ wskazana znajomość środowiska GIS (Geographic Information System), 
➢ wskazana znajomość środowiska CAD,  
➢ mile widziana znajomość zintegrowanych systemów zarządzania majątkiem 

infrastrukturalnym,   
➢ zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,  
➢ systematyczności i obowiązkowości,  
➢ dobrego stanu zdrowia, 
➢ umiejętności pracy w zespole, 
➢ prawa do korzystania w pełni z praw publicznych. 

 
OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY: 
➢ stabilne zatrudnienie,  
➢ okres próbny na 3 miesiące z możliwością dalszego zatrudnienia,  
➢ możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
➢ bardzo dobre warunki socjalne. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – Specjalista ds. GIS” do dnia 20 marca 2020 
roku, na adres Spółki: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice  
Wymagane załączniki: 
➢ CV oraz list motywacyjny,  
➢ dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  
➢ oświadczenie o niekaralności. 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (RODO). 
 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy. 
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