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Twój zakres obowiązków 

 prowadzenie całokształtu spraw technologicznych oraz z zakresu ochrony środowiska 

związanych z utrzymaniem ruchu stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej, 

 współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Urzędem Miejskim w Halinowie, Starostwem Powiatowym, Urzędem 

Marszałkowskim i innymi organami administracji publicznej, 

 sporządzanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zgodnie z 

obowiązującymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, 

 naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 

 nadzór i kontrola nad jakością oraz ilością produkowanej wody i odprowadzanych ścieków, a 

także ilością wytwarzanych odpadów, 

 obsługa klienta w sprawach związanych z ochroną środowiska, 

 nadzór nad umowami zawartymi z Kontrahentami w obszarze określonym w podmiotowych 

umowach, 

 sporządzanie raportów ogólnych oraz harmonogramów dla dostawców ścieków dowożonych 

do stacji zlewnej, 

 sporządzanie raportów z wykonanych badań kontrolnych i technologicznych. 

 zlecanie i kontrola analizy ścieków, osadów oraz innych odpadów, 

 przygotowanie sprawozdań i informacji dotyczących ilości i jakości ścieków, osadu ściekowego 

i innych odpadów, 

 prowadzenie wykazu substancji chemicznych znajdujących się na obiektach oczyszczalni 

ścieków, jak też bieżąca kontrola ich zapasów w tym sporządzanie zapotrzebowani i zakup 

materiałów, 

 kontrola nad terminowością przeglądów maszyn i urządzeń w tym zlecenie przeglądów i 

serwisów, 

 możliwość projektowania przyłączy wod-kan (w zależności czy kandydat będzie spełniał 

minimalne czy preferowane wymagania), 

 możliwość kontroli pracy oczyszczalni ścieków oraz adekwatne sterowanie procesami 

technologicznymi i pracą oczyszczalni ścieków (w zależności czy kandydat będzie spełniał 

minimalne czy preferowane wymagania), 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne, 

bądź wykształcenie średnie o profilu w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne 

 Znajomość obsługi komputera (MS Office) i obsługi urządzeń biurowych 

 Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole 

 miele widziane: 

 prawo jazdy kat. B, 



 obsługa oprogramowania AutoCAD 

 doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym 

To oferujemy 

 Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na cały etat – umowa na zastępstwo 

 Bardzo dobrą atmosferę w pracy 

 Możliwości osobistego rozwoju 
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