
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

„PEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 

ul. Słoneczna 1,  82-500 KWIDZYN 
 

 

Ogłoszenie o rekrutacji 
 

Nazwa stanowiska pracy/komórka organizacyjna Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych 

Miejsce wykonywania pracy m. Kwidzyn 

Główne zadania na stanowisku 

1. Wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach ciepłowniczych z 

wymiennikami woda / woda oraz urządzeniach ciśnieniowych  

2. Wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach ciepłowniczych 

kotłowni gazowych, 

3. Wykonywanie prac regulacyjnych  i optymalizujących pracę urządzeń ciepłowniczych 

(węzłów cieplnych) 

4. Wykonywanie remontów i budowa nowych urządzeń i instalacji. 

5. Usuwanie awarii urządzeń i instalacji. 

6. Montaż urządzeń pomiarowych i automatyki obiektowej (manometry, termometry, 

ciepłomierze, etc.). 

Wymagania stawiane kandydatom 
 

1. Ukończenie  szkoły średniej lub zawodowej o profilu hydraulicznym lub pokrewnym. 

2. Posiadanie praktyczne umiejętności posługiwania się rysunkiem technicznym. 

3. Posiadanie zdolności technicznych takich jak posługiwanie się różnymi narzędziami i 

elektronarzędziami, instalowanie i uruchamianie urządzeń technicznych, 

4. Umiejętność spawania elektrycznego (MIG, MAG, MMA, TIG) i gazowego ( mile 

widziane uprawnienia). 

5. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie. 

6. Pożądane doświadczenie zawodowe przy urządzeniach i instalacjach ciepłowniczych i 

hydraulicznych min. 3 lata oraz sprawność fizyczna. 
7. Mile widziane prawo jazdy kat. B,  uprawnienia operatora koparki. 

Procedura rekrutacji 

1. W pierwszym etapie rekrutacji należy wypełnić formularz aplikacyjny i odesłać go na 

adres pocztowy lub internetowy Spółki z dopiskiem „Rekrutacja”. 

2. W drugim etapie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z zakwalifikowanymi kandydatami 

– wówczas okazać należy dokumenty potwierdzające: wykształcenie, kwalifikacje, 

uprawnienia, tożsamość, niekaralność. 

Termin i miejsce składania formularza aplikacyjnego 
Termin składania:  19 sierpień  2022 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn (sekretariat) 

lub poprzez email: k.franckowska@peckwidzyn.pl 

Oferta pracodawcy 

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Praca jednozmianowa na terenie miasta Kwidzyna. 

Pierwsza umowa na czas określony - trzy miesiące. Docelowo umowa na czas nieokreślony. 

Przewidywany przedział wynagrodzenia dla pierwszej umowy: 3300,00 zł plus premia 

uznaniowa do 20 %. 

Pracodawca oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 
 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z kandydatami wybranymi na podstawie analizy formularza aplikacyjnego. Kandydacie zakwalifikowani zostaną 

powiadomieni o kolejnym etapie rekrutacji. 

 

Za Zarząd 

Iwona Woś 
Prezes Zarządu 


