Novatek - zesp ł pełen dobrej energii
Dołącz do nas!

Aktualnie poszukujemy kandydat w do pracy na stanowisku:

Konsultant techniczny LNG
miejsce pracy: Lubie Kujawski

Twoje zadania:

Nadzorowanie i rozliczanie procesu inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci gazowej oraz nadz r nad realizacją prac
zleconym podwykonawcom;
Realizacja podstawowych czynno ci eksploatacyjnych na sieciach gazowych zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami (okresowe
kontrole stanu technicznego);
Prowadzenia prac związanych z utrzymaniem we wła ciwym stanie technicznym gazociąg w i stacji gazowych oraz urządze
technicznych;
Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami;
Aktywne pozyskiwanie nowych odbiorc w gazu oraz doradztwo techniczne w zakresie przyłączania nowych klient w do sieci
gazowej;
Bieżąca obsługa klient w zgodnie ze standardami firmy.

Kandydatom oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
Możliwo rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe;
Szeroki pakiet benefit w, w tym :
prywatna opieka medyczna
ubezpieczenie na życie
karta lunchowa
kartę Multisport
Dofinansowanie do wypoczynku, imprez kulturalnych, subskrypcji platform streamingowych
np. Netflix, HBO GO, Player oraz inne wiadczenia socjalne.

Nasze oczekiwania:
Wykształcenie min. rednie techniczne (mile widziane w zakresie instalacji sanitarnych),
Do wiadczenie w zakresie prowadzenia/nadzoru prac budowlanych,
Znajomo przepis w budowlanych z zakresu inżynierii sanitarnej,
Bardzo dobra znajomo MS Office (MS Excel, Word),
Prawo jazdy kategorii B,
Systematyczno , terminowo i dokładno w realizacji powierzonych prac,
Otwarto na zdobywanie nowych umiejętno ci i do wiadcze ,
Umiejętno nawiązywania dobrych relacji oraz otwarto na częste kontakty z lud mi.

APLIKUJ
Prosimy o przesyłanie dokument w w języku polskim.
Administratorem danych osobowych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
wyra nej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie okre lonym ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akt w wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
wymaga Pani/Pana wyra nej zgody.

