
Elektromonter AKP
Miejsce pracy: Sitkówka k/Kielc

• Wykształcenia minimum średniego w kierunku elektryk, elektronik, automatyk, mechatronik 
   lub pokrewne, preferowane wykształcenie wyższe
• Minimum dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
• Uprawnień (świadectw) do konserwacji, remontów, montażu i pomiarów  urządzeń, instalacji 
   i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru do 1 kV (mile widziane powyżej 1 kV) 
• Umiejętności czytania i analizy schematów elektrycznych, hydraulicznych oraz rysunków 
   technicznych
• Zdolności analitycznego myślenia, dokładności i umiejętności przewidywania skutków 
   podejmowanych działań
• Znajomość budowy i zasad działania układów i przyrządów pomiarowych wielkości 
   elektrycznych i nieelektrycznych 
• Znajomość budowy i działania: sterowników przemysłowych – hardware, układów 
   przeniesienia napędu oraz rozruchu - Softstarty, falowników oraz układów automatyki  
   elektrycznej i pneumatycznej 
• Znajomość angielskiego w stopniu minimum podstawowym 
• Prawa jazdy kat. B
• Znajomości obsługi komputera (pakiet Office)

Mile widziane: doświadczenie w pracy w zakładzie górniczym, jak również posiadanie 
dodatkowych uprawnienia np. do spawania, jazdy wózkiem podnośnikowym, obsługi wciągników. 

• Bieżące naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych, automatyki, pomiarów, sterowania 
   i zasilania na obiektach zakładu
• Kontrola stanu technicznego i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, AKP i sterowania
• Instalacja oraz montaż nowych urządzeń, uruchamianie, diagnostyka i pomiary
• Realizacja prac związanych z prewencyjnym utrzymaniem ruchu
• Analiza skutków i przyczyn awarii, sugerowanie rozwiązań zapobiegawczych
• Sporządzenie raportów z wykonanych prac, prowadzenie dokumentacji, realizacja 
   harmonogramów prac

Oczekiwania:

Główne obowiązki:

Oferujemy:

• Pracę w firmie należącej do koncernu CRH znajdującego się w czołówce największych 
   producentów cementu i innych materiałów budowlanych na świecie
• Możliwość realizacji ciekawych zadań i projektów w środowisku produkcyjnym
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  i wsparcie na etapie wdrożenia
• Możliwość rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 
• Pakiet benefitów m.in. opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku,  paczki dla dzieci, 
   dofinansowanie do wyprawki szkolnej, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
• Możliwość udziału w wydarzeniach firmowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o 
przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podsta-
wie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed 
sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwa-
rzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji 

1 (jednego) roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom 
usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom 
systemów informatycznych. Twoje dane osobowe możemy przekazać do spółki CRH Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 
255211, które pozostaje w tej samej grupie kapitałowej co Trzuskawica S.A. KRS 0000096034.  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza 
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