
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BRODNICY, 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:  

MONTER SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH 

Wymagania:  

 doświadczenie na stanowisku montera sieci wodno – kanalizacyjnych;  

 wykształcenie zawodowe lub techniczne;  

 umiejętność obsługi niwelatora oraz niwelatora laserowego;  

 umiejętność czytania planów oraz rysunków technicznych;  

 prawo jazdy kat. B;  

 samodzielność; 

 sumienność;  

 dokładność oraz rzetelność;  

 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;  

 prawo jazdy kat. C+E oraz obsługa HDS będzie dodatkowym atutem. 

 

OPERATOR KAMERY INSPEKCYJNEJ - KANALARZ 

Wymagania:  

 doświadczenie w branży instalacyjnej w zakresie kanalizacji;  

 wykształcenie zawodowe lub techniczne;  

 umiejętność czytania planów oraz rysunków technicznych;  

 znajomość obsługi komputera;  

 prawo jazdy kat. B;  

 samodzielność;  

 sumienność;  

 dokładność oraz rzetelność;  

 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;  

 prawo jazdy kat. C+E oraz obsługa HDS będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:  

 pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;  

 zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę;  

 praca od poniedziałku do piątku od 7 do 15;  

 terminowo wypłacane wynagrodzenie. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie podań wraz z CV na adres e-mail: sekretariat@mpwik.pl w tytule maila wpisując 

„OFERTA PRACY” lub w sposób tradycyjny: pocztą lub osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa w Brodnicy, przy ul. Ustronie 2a. 

Jeśli wyraża Pan/Pani wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli 

wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy to prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych 

dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proponujemy stosowanie następującej klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli 

jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem 

poinformowany/poinformowana, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem" 
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