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NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA KOPARKI, MONTERA KONSERWATORA SIECI 

WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ 

 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wadowicach 

ogłasza nabór na stanowisko operatora koparki, montera konserwatora sieci wod.-kan. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku operatora koparki: 
 

1. obsługa koparko-ładowarki klasy 3, 

2. prace ziemne, 

3. współudział przy wykonywaniu prac monterów – konserwatorów sieci wod.-kan., 

4. ładowanie osadu (przy uprawnieniach na ładowarkę do 20 ton), 

5. prowadzenie pojazdów samochodowych w zakresie posiadanych uprawnień, 

6. bieżąca konserwacja koparki. 

Zakres czynności na stanowisku montera konserwatora sieci wod.kan. 

 
1. prace ziemne, 

2. montaż przewodów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej, 

3. prace modernizacyjne i naprawcze na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

4. usuwanie awarii na sieci wodociągowej, 

5. płukanie sieci wodociągowej, 

6. czyszczenie i płukanie sieci kanalizacyjnej samochodem WUKO, 

7. przegląd i kontrola sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

8. utrzymanie czystości i porządku w obiektach należących do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 

9. porządkowanie terenu w miejscu awarii i po jej usunięciu, 

10. bieżąca konserwacja pojazdów samochodowych. 

Niezbędne wymagania: 

 
1. wykształcenie minimum zawodowe, 

2. minimum roczne doświadczenie w zakresie pracy jako operator koparko-ładowarki klasy III, 

3. prawo jazdy kategorii B. 

 

Dodatkowe wymagania: 
 

1. uprawnienia do zgrzewania doczołowego rur PE, zgrzewania elektrooporowego, 

2. uprawnienia kategorii B+E lub T+E 

3. uprawnienia spawalnicze elektryczne i gazowe, 

4. uprawnienia operatora ładowarki do 20 ton. 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. CV wraz z listem motywacyjnym, 

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje 

zawodowe, 

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

rekrutacji –wg załączonego wzoru. 

 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
 Spółka z o.o w Wadowicach 

 ul. Młyńska 110  34-100 Wadowice 
 www. wpwik.com        e-mail: sekretariat@wpwik.com   NIP: 551-21-78-100 

 tel. 0 33 823 56 26        fax 0 33 823 46 38          Regon:   357017001 

 Konto bankowe: PEKAO S.A O/Wadowice 33 1240 4748 1111 0000 4875 8402  

  

mailto:bok@wpwik.com


Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. 

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność                 

z oryginałem 

 

Miejsce składania dokumentów: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko operatora koparki, montera konserwatora sieci wod.-kan.” 

osobiście  w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

przy ul Młyńskiej 110 w Wadowicach ( I piętro, sekretariat – pokój nr 109) 

lub przesłać pocztą na adres: 

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice 

 

Inne informacje: 

 

Kandydaci spełniający oczekiwania pracodawcy zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach przy ul Młyńskiej 

110 informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji. 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem 

siedziby spółki lub adresem poczty elektronicznej: ochronadanych@wpwik.com 

 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez WPWiK w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

głównego księgowego. Przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks Pracy. 

 

Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych kandydatów na ww. stanowisko, chyba że 

będzie to wynikać z przepisów  prawa. 

 

Po zakończonej rekrutacji dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy. 

Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście; nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie 

zniszczone. Dane w postaci elektronicznej zostaną trwale skasowane. 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych kandydatowi na ww. stanowisko 

przysługuje: 

- prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Udostępnienie danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkiem. Jednak odmowa udostępnienia 

danych spowoduje, że kandydatura na ww. stanowisko nie zostanie rozpatrzona. 

 

Na podstawie udostępnionych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko operatora koparki, montera konserwatora sieci wod.-kan., prowadzonej przez 

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

Oświadczam ponadto, że jestem świadomy/a swojego prawa dostępu do treści tych danych i 

możliwości ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w 

dowolnym czasie. 
 

 

 

        …………………………………. 
         (data i podpis) 

 


