Jeśli jesteś osobą samodzielną, charakteryzującą się dużą samodyscypliną, działasz zgodnie
z procedurami i instrukcjami, z łatwością ustalasz priorytety w swojej pracy, a do tego posiadasz zmysł
techniczny, to nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

OPERATOR CENTRUM MONITORINGU I ANALIZ
Miejsce pracy: Warszawa/ ul. Gotarda 9, Mokotów
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Prowadzenie zdalnego monitoringu i nadzoru wszystkich obiektów podłączonych do CMA,
obejmującego:
- ruch pieszy i kołowy na terenie monitorowanych obiektów,
- obsługę alertów i alarmów generowanych przez systemy informatyczne nadzorujące pracę
instalacji pracujących na terenie monitorowanych obiektów (m.in. SCADA, SBP),
- obsługę alertów i alarmów generowanych przez systemy ochrony technicznej (SKD, VSS,
SSWiN, SSP, itp.),
• Uruchamianie, realizacja i koordynacja realizacji procedur awaryjnych na monitorowanych
obiektach,
• Zgłaszanie do działów technicznych lub serwisu zewnętrznego zdarzeń, usterek i awarii, które
nie mogą zostać usunięte zdalnie,
• Współpraca z operatorami instalacji na monitorowanych obiektach,
• Okresowe sprawdzanie czasu aktywacji systemów alarmowych na monitorowanych obiektach
przy udziale operatorów instalacji,
• Współpraca z firmami świadczącymi usługi ochrony mienia dla monitorowanych obiektów,
• Analiza i kontrola jakości danych produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem danych
wykorzystywanych do raportowania do podmiotów zewnętrznych (KOWR, URE, itd.),
• Przygotowywanie dobowych/tygodniowych/miesięcznych raportów na temat pracy instalacji
na monitorowanych obiektach wraz z analizami efektywności i trendów, obejmujących m. in.:
wskaźniki niezawodności pracy instalacji, efekty ekologiczne w zakresie produkcji energii
elektrycznej i ciepła, wskaźniki wykorzystania ciepła i wysokosprawnej kogeneracji,
• Aktywny udział we wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych i automatyk.
Jakie są nasze oczekiwania?
• Wykształcenie wyższe/średnie techniczne (preferowane kierunki: elektryczne, mechaniczne,
elektromechaniczne, energetyczne),
• Biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office (Word, Excel),
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
• Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 – dodatkowy atut,
• Dyspozycyjność i gotowość do pracy zmianowej (CMA funkcjonuje 24/7),
• Umiejętność zarządzania procesami i informacją,
• Analityczne myślenie,
• Nastawienie na uzyskanie rezultatów,
• Umiejętność rozwiązywania problemów,
• Odporność na stres,
• Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
• Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
• Otwartość na zmiany i elastyczność,

•

Chęć podnoszenia kwalifikacji i dbałość o rozwój zawodowy

Jakie korzyści oferujemy?
• Możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawej i rozwojowej branży odnawialnych źródeł
energii,
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Pracę zmianową (ustalamy dogodny grafik pracy zespołu),
• Możliwość wykupienia karty Multisport oraz pakietu prywatnej opieki medycznej,
• Owocowe poniedziałki,
• Program kafeteryjny.

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).”

