Polska Grupa Biogazowa to lider polskiego rynku w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni
rolniczych. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy zieloną energię elektryczną i ciepło. Przyszłość
firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora biogazu w Polsce i na świecie, dlatego w
perspektywie najbliższych 2 lat planujemy budowę kolejnych 19 nowych biogazowni oraz rozwój
rozproszonej energetyki zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład Polskiej Grupy Biogazowej wchodzi
kilkanaście spółek m.in. PGB Inwestycje, PGB Innowacje, PGB Dystrybucja oraz PGB Serwis. Więcej
informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli posiadasz wykształcenie techniczne, jesteś gotowy do pracy w systemie zmianowym, posiadasz
doświadczenie w pracy na stanowisku operatorskim w zakładzie o podobnym profilu działalności, to
nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

OPERATOR BIOGAZOWNI
Miejsce pracy: Darskowo, Złocieniec – woj. woj. zachodniopomorskie
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Obsługa dwóch biogazowni rolniczych i suszarni kubaturowej
• Załadunek substratów do procesu produkcji biogazu
• Przyjmowanie i rejestracja dostaw substratów do magazynów biogazowni rolniczej,
sporządzanie stosownej dokumentacji
• Obsługa i konserwacja maszyn, urządzeń i sieci technologicznych
• Zgłaszanie usterek i awarii powstałych na terenie biogazowni
• Udział w okresowych inwentaryzacjach
• Utrzymanie porządku na terenie biogazowni
Jakie są nasze oczekiwania?
• Wykształcenie średnie techniczne (preferowane elektryczne lub mechaniczne)
• Mile widziane roczne doświadczenie w pracy na stanowisku Operatora w zakładzie
produkcyjnym
• Podstawowa znajomość obsługi komputera
• Mile widziane - uprawnienia do obsługi wózka widłowego, ładowarki teleskopowej oraz
uprawnienia SEP
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym
• Odpowiedzialność, punktualność, samodzielność, dyspozycyjność
• Czynne prawo jazdy kat. B
Jakie korzyści oferujemy?
• Zatrudnienie początkowo na umowę zlecenie, a docelowo na umowę o pracę
• System wynagrodzeń obejmujący premie
• Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych obowiązków

•
•
•

Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
Szkolenia techniczne z zakresu serwisu i obsługi biogazowni rolniczej
Szkolenia niezbędne do uzyskania niezbędnych uprawnień (SEP, wózki widłowe itp.)

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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).”

