
 

Obecnie szukamy kogoś, kto wzmocni nasz zespół 
 

OPERATOR KOTŁOWNI  
EKSPLOATACJA KOTŁÓW PAROWYCH, URZĄDZEŃ I SIECI PAROWYCH W KOTŁOWNI ORAZ SPRĘŻAREK POWIETRZA.                             

 
ZADANIA NA STANOWISKU: 

 

 Obsługa kotłów parowych opalanych węglem, maszyn i urządzeń kotłowni i sprężarkowni powietrza 

 Prawidłowa organizacja stanowiska pracy 

 Bieżące diagnozowanie i usuwanie usterek maszyn i urządzeń 

 Odpowiedzialność za stan techniczny powierzonych narzędzi 

 Wykonywanie okresowych przeglądów, napraw bieżących, remontów urządzeń w kotłowni 

 Praca w systemie zmianowym, potrzebna jest również w weekendy oraz święta 

 

 

PROFIL KANDYDATA:  

 

 Wykształcenie  zasadnicze zawodowe ślusarz - mechanik / średnie techniczne 

 Doświadczenie zawodowe: Praca na stanowisku palacz kotłów parowych, operatora sprężarki 

powietrza 

 Dokładność, dobra organizacja pracy 

 Zainteresowanie rozwojem umiejętności technicznych, czynnościami przy obsłudze i konserwacji 

urządzeń, zwłaszcza kotłów parowych 

 Łatwość komunikacji, silne poczucie odpowiedzialności 

 Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów 

 W tej pracy wymagane jest posiadanie lub uzyskanie wymaganych uprawnień 

1. Posiadanie uprawnień do eksploatacji urządzeń Grupa E-2 w zakresie obsługi, konserwacji, 

remontów, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających 

ciepło oraz innych urządzeń energetycznych pkt:1; 2; 4; 6; 7; 8; 10. 

2. Posiadanie uprawnień do eksploatacji urządzeń Grupa E-1 w zakresie obsługi, dla 

następujących urządzeń instalacji i sieci. Grupa E-1, dla urządzenia instalacje i sieci 

elektroenergetyczne  wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną pkt: 2; 10 

3. Świadectwo ukończenia kursu palacza kotłów parowych wysokoprężnych 

Pracodawca umożliwia uzyskanie wymienionych uprawnień po zatrudnieniu i pomyślnym 

ukończeniu okresu próbnego pracy. 

 

 

 

 

 



 

OFERUJEMY: 

  

 Pracę w organizacji o wieloletniej tradycji przemysłowej 

 Pracę w świetnie zarządzanej organizacji, w dobrze współpracujących zespołach nastawionych na 

rozwój wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Odzież roboczą oraz nowoczesne narzędzia pracy 

 

 

REKRUTACJA: 

 

Zachęcamy zainteresowanych Kandydatów do aplikowania, zapewniamy pełną poufność w całym procesie 

rekrutacji. Prosimy o nadsyłanie aplikacji złożonej z życiorysu zawodowego (CV) oraz Listu motywacyjnego, na 

adres mailowy: praca@herbstreith-fox.pl. Telefon kontaktowy w kwestiach związanych z rekrutacją do HR 

Manager 519 330 970, 13 445 62 22. 

Aplikacja musi zawierać klauzulę zgody na wykorzystanie danych osobowych Kandydata na potrzeby 

rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Pracodawca zastrzega prawo do zaproszenia do rekrutacji 

wybranych Kandydatów spełniających wymagania opisane w ogłoszeniu. 
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