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 lat planujemy budowę kolejnych kilkunastu 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.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

INŻYNIER SERWISU TECHNICZNEGO
Miejsce pracy: Warszawa, Gotarda 9

Jeśli jesteś osobą posiadającą wykształcenie techniczne o kierunku elektryka, mechanika oraz
doświadczenie w utrzymywaniu sprawności instalacji technicznych, rozwiązywanie problemów
technicznych to Twoja codzienność, a częste podróże służbowe to standard, to nasza oferta pracy
jest właśnie dla CIEBIE!

Jakie zadania czekają na Ciebie?
▪

Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń i instalacji
technicznych na biogazowniach, zapewniającej ciągłość pracy każdej biogazowni,

▪

Kontrolowanie efektywności pracy urządzeń,

▪

Sporządzanie rocznych i miesięcznych planów eksploatacyjnych poszczególnych maszyn,
urządzeń i instalacji (przeglądów, konserwacji i oględzin),

▪

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

▪

Optymalizacja planowanych zabiegów eksploatacyjnych i wynikających z nich czasów
postoju jednostek kogeneracyjnych,

▪

Planowanie prac i nadzór nad ich realizacją przez własne służby serwisowe,

▪

Koordynacja i nadzorowanie usuwania awarii maszyn, urządzeń oraz instalacji
technicznych oraz wykonywania innych prac przez serwisy własne i zewnętrzne,

▪

Współpraca z ubezpieczycielem w zakresie obsługi szkód,

▪

Poszukiwanie rozwiązań mających na celu efektywność i optymalizację kosztów.

Jakie są nasze oczekiwania?
▪

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (np. elektryczne, mechaniczne, elektromechaniczne),

▪

Minimum 3 letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku,

▪

Praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel),

▪

Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

▪

Analityczne myślenie,

▪

Umiejętność rozwiązywania problemów,

▪

Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,

▪

Czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych.

Jakie korzyści oferujemy?
▪

Możliwość zdobycia doświadczenia w branży odnawialnych źródeł energii,

▪

Możliwość poznania innowacyjnych i efektywnych technologii wytwarzania biogazu
wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne,

▪

Ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole,

▪

Wspierającą kulturę pracy

▪

Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę

▪

Kartę Multisport

▪

Dofinansowanie do pakietu prywatnej opieki medycznej

▪

Owocowe poniedziałki

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).”

