
 Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, tel./fax. 95 758 26 65 

e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl 
 

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:  

Elektryk automatyk  
Miejsce zatrudnienia: Dział Techniczno – Eksploatacyjny ZUWŚ Sp. z o.o.   

Miejsce pracy: miasto i gmina Słubice  
 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
➢ wykształcenie minimum zawodowe – elektryczne, 
➢ wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku, 
➢ wskazane aktualne uprawnienia energetyczne – dozór i eksploatacja do 1KV 

(ewentualnie możliwość ich uzyskania w najbliższym czasie), 
➢ wskazana znajomość zagadnień AKPiA, 
➢ odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,  
➢ dobry stan zdrowia, 
➢ prawo jazdy kategorii „B”, 
➢ praca w trybie 8 – godzinnym, 
➢ dyspozycyjność i możliwość pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy podczas 

usuwania awarii oraz  gotowość do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem dyżurów, 
➢ umiejętność pracy w zespole, 
 
OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY: 
➢ stabilną pracę na pełny etat, 
➢ możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
➢ warsztat pracy, narzędzia, sprzęt, odzież robocza, środki BHP,  
➢ bardzo dobre warunki socjalne. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – elektryk” do dnia 30 lipca 2021 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 (tj. 2019r., Dz. U. poz. 1781) 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. 


