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:

MŁODSZY SPECJALISTA
CENTRUM MONITORINGU I ANALIZ (CMA)
Miejsce pracy: Warszawa/ ul. Gotarda 9, Mokotów
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Prowadzenie zdalnego nadzoru z wykorzystaniem systemu SCADA nad pracą i stanem
technicznym urządzeń, instalacji i systemów w biogazowniach
• Analiza i obsługa usterek i awarii urządzeń i systemów
• Nadzór nad terminowością realizacji prac planowych i nieplanowych
• Uruchamianie, realizacja i koordynacja realizacji procedur awaryjnych na monitorowanych
obiektach
• Ścisła współpraca z operatorami instalacji na monitorowanych obiektach, służbami
serwisowymi
• Obsługa innych systemów monitorowanie wdrożonych w CMA
• Współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla potrzeb obsługi biogazowni
• Analiza i kontrola jakości danych produkcyjnych
• Przygotowywanie danych planistycznych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy systemu
przesyłowego energii elektrycznej
• Aktywny udział we wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych i automatyk
Jakie są nasze oczekiwania?
• Wykształcenie wyższe/średnie techniczne (preferowane kierunki: elektryczne, mechaniczne,
elektromechaniczne, energetyczne, inżynieria ekologiczna)
• Gotowość do pracy zmianowej
• Biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
• Analityczne myślenie
• Odporność na stres
• Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
• Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
• Otwartość na zmiany i elastyczność
Jakie korzyści oferujemy?
• Możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawej i rozwojowej branży odnawialnych źródeł
energii
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Świadczenia w postaci 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).”

