
 

Jesteśmy firmą usługową, wchodzącą w skład dużej grupy międzynarodowej, mieszczącą się na 
Pomorzu Środkowym. 

Świadczymy usługi serwisowe i inwestycyjne infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej, 
skierowane do przedsiębiorstw, instytucji oraz klientów indywidualnych. 

Poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

Monter - serwisant kotłów gazowych i olejowych 

Miejsce pracy: Słupsk i okolice 

Zakres: 

 Obsługa serwisowa urządzeń: 
  – Serwisowanie urządzeń węzłów cieplnych (wymiennikowni, rozdzielni), 
  – Serwisowanie urządzeń kotłów gazowych, 
  – Serwisowanie urządzeń kotłów olejowych, 
  – Serwisowanie urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 

 Obsługa w zakresie: utrzymania, eksploatacji, oględzin, przeglądów, remontów i wymiany    
(montaży/demontaży) wyżej wymienionych urządzeń. 

 Współpraca w zakresie ofertowania i rozliczania robót z pracownikami Zleceniodawcy. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne. 

 Doświadczenie w prowadzeniu serwisu kotłów olejowych i gazowych 

 Umiejętność czytania rysunków technicznych 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Dobra organizacja pracy własnej 



 Dyspozycyjność 

 Samodzielność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań 

Uprawnienia:  

 Prawo jazdy kat. B. 

Mile widziane: 

 Mile widziane uprawnienia E i D grupa 1,2,3    

Firma oferuje: 

 Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  

 Umowę o pracę, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie, 

 Dobrą atmosferę i wsparcie, 

 Pracę pełną wyzwań w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie, 

 Warunki do doskonalenia zawodowego, 

 Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, 

 Po okresie próbnym prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do Pracowniczego 
 Programu Emerytalnego 

 Pakiet świadczeń socjalnych. 

 
 
ENGIE EC serwis Spółka z o.o mieszcząca się w Słupsku przy  ul. Orląt Lwowskich 6  tel. 59 84 74 480 zwana dalej „Spółką” 
informuje Pana/Panią, iż jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z: 

 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej jako „Rozporządzenie”) na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. F 

 z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)  

 w związku z art. 221 § 1  Kodeksu pracy, 
gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Spółkę, tj. identyfikacji osób biorących udział w procesie rekrutacji, przez okres, na który została wyrażona zgoda. 
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby 
Spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres rodo.inspektor.ecs@engie.com. 
Prosimy o  dopisanie w składanym cv klauzuli:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC serwis Spółka z o.o dla potrzeb niezbędnych 
w procesie rekrutacji na  dedykowane stanowisko”. 
lub  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC serwis Spółka z o.o  dla potrzeb niezbędnych 
w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENGIE 
EC serwis Spółka z o.o przez okres 1 roku”. 
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