
 

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie? 

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją! 

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 

milionów litrów smacznej i czystej wody! 

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy! 

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko: 

Energetyk 
(Pion Wody / Zakład Centralny / Oddział Utrzymania Ruchu) 

Nr ref. 204/17 

 

Główny zakres obowiązków i opis stanowiska: 

 

 wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN 

 współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych 

 zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenia urządzeń 

elektroenergetycznych i technologicznych 

 kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli 

zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci 

 nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach 

oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń,  instalacji elektroenergetycznych  przez 

wykonawców zewnętrznych 

 praca na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów, praca w kanałach, komorach, 

zbiornikach, studzienkach, wykopach,  w hałasie  

 praca w systemie równoważnym 

 



Od Kandydatów oczekujemy: 

 

 wykształcenia co najmniej średniego (technicznego) 

 świadectwa kwalifikacyjnego serii E na napięcie 20 kV (mile widziane) 

 minimum 3 lat doświadczenia zawodowego 

 znajomości przepisów bhp, ppoż. 

 prawa jazdy kategorii B 

 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 

 stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę  

 pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji 

 pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)  

 wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny 

 stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój 

 możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej 

 bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie 

 możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji 

sportowych 

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych na adres: 

praca@mpwik.com.pl w tytule maila wpisując: „Energetyk 204/17”. 

Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy może Pani/Pan 

podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.  

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów 

poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.  

Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. 

Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych 

dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka 

Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

Jednocześnie informujemy, że: 

1. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych 
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osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl 

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 

wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

 dla celów rekrutacji - w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej 

rekrutacji - przez okres jej trwania, 

 dla celów rekrutacji - w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 

miesięcy, 

 dla celów archiwalnych - na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  

przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi 

współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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