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Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko : 

 

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne 

• mile widziana znajomość sfery usług komunalnych oraz przepisów prawa regulujących te zagadnienia  

• doświadczenie zawodowe min. 5-letnie w zakresie zbliżonym do zadań na tym stanowisku pracy, w tym minimum 2-letnie 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym 

• szybka przyswajalność wiedzy oraz otwartość na zmiany 

• dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu 

• dobra organizacja czasu pracy, sumienność, terminowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole 

• umiejętność koordynowania realizacji kilku zadań jednocześnie 

• biegła obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MS Office   

• prawo jazdy kat. B 

 

Do obowiązków należeć będzie m.in : 

• zarządzanie działalnością działu usług komunalnych i wodno-kanalizacyjnych, w tym koordynowanie usług 

porządkowych, utrzymania terenów zielonych, zimowego utrzymania dróg gminnych, funkcjonowania punktu obsługi 

PSZOK 

• sporządzanie planów, harmonogramów, raportów i sprawozdań dot. zakresu działania nadzorowanej strefy Spółki, 

• rozliczanie zadań realizowanych przez podległych pracowników, 

• nadzorowanie pracy i eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i sprzętu technicznego, 

• opracowywanie ofert przetargowych dot. zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych 

• weryfikacja merytoryczna faktur kosztowych oraz udział w procesie fakturowania świadczonych usług 

• utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami 

• bieżąca współpraca z Zarządem Spółki oraz pracownikami innych komórek operacyjnych zakładu w zakresie 

realizowanych zadań, 

• nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, regulaminu pracy. zasad bhp i p.poż.   
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Oferujemy: 

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

• możliwość dalszego rozwoju zawodowego 

• przyjazną atmosferę w pracy 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, 

na adres : biuro@zuk-lubicz.pl 

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

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 (RODO). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 56. 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 

• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, 

• sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 

6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres 

3 miesięcy od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych 

uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. 

 


