
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej 

Prawej poszukuje osoby na stanowisko 

 

Mistrz Elektryk do działu utrzymania ruchu 
  

Zakres obowiązków : 

• Nadzór  nad utrzymaniem  sprawności eksploatacyjnej instalacji  sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych oraz ciągłości zasilania w energię 

elektryczną 

• Nadzór i wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz 

rozdzielnicach  SN, nN; współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucji 

• Kontrola poziomu napięć, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli 

zasilających, poziomu napięć pomocniczych i stanu izolacji 

• Nadzór nad wykonywaniem przeglądów i oględzin wynikających z 

instrukcji eksploatacyjnych 

• Utrzymanie ważności badań technicznych i dokonywaniem okresowych 

pomiarów eksploatacyjnych sieci, urządzeń elektrycznych, sprzętu 

ochronnego 

• Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie zapewnienia ciągłości 

zasilania energetycznego 

• Prowadzenie dokumentacji wymaganej przy eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych 

• Wydawanie pisemnych poleceń pracy 

 

Wymagania : 

• Wykształcenie  średnie lub wyższe techniczne (preferowane specjalności: 

elektrotechnika, automatyka, mechatronika) 

• Preferowane doświadczenie w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji 

elektroenergetycznych,  wod-kan., gazowych,  ppoż., itd. 

• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m 

• Prawo jazdy kat B 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, 

instrukcje) 

• Umiejętność obsługi komputera i MS Office 

• Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole 

• Doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku 

• Mile widziane uprawnienia SEP  z grupy 1do 15 kV 

 Oferujemy : 
 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 



• Pracę w młodym zespole prężnie działającej Spółki 

• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności  i doświadczenia 

• PPE 

• Ubezpieczenie grupowe 

• Świadczenia ZFŚS 

•  

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice lub 

e-mail: rekrutacja@wodkan-skierniewice.com.pl 

Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, 

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 

Skierniewice, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

stanowisko Mistrza Elektryka do działu utrzymania ruchu 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

  ...................................... 

      data i podpis 
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