
 

 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Konsultant techniczny LNG 
Miejsce pracy: powiat żuromiński i powiaty ościenne (województwo mazowieckie)  

ZADANIA: 

 Nadzorowanie i rozliczanie procesu inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci gazowej,  

 Nadzór nad realizacją prac prowadzonych przez podwykonawców, 

 Realizacja podstawowych czynności eksploatacyjnych na sieciach gazowych zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami (okresowe kontrole stanu technicznego), 

 Prowadzenia prac związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym gazociągów i stacji gazowych oraz urządzeń technicznych, 

 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami, 

 Koordynacja działań firm zewnętrznych prowadzących prace w pobliżu sieci gazowej, 

 Doradztwo techniczne w zakresie przyłączania nowych odbiorców do sieci gazowej, 

 Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów. 

WYMAGANIA : 

 Wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane w zakresie instalacji sanitarnych), 

 Doświadczenie w zakresie prowadzenia/nadzoru prac budowlanych, 

 Znajomość przepisów budowlanych z zakresu inżynierii sanitarnej, 

 Bardzo dobra znajomość MS Office (MS Excel, Word), 

 Prawo jazdy kategorii B, 

 Systematyczność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych prac, 

 Otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. 

OFERUJEMY: 

 Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 Udział w ciekawych projektach, 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4ab1d8eab18f43909d18a765cf0a24ac

