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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. poszukuje 

pracownika na stanowisko - Kierownik Działu Konserwacyjno-Remontowo-

Inwestycyjnego. 

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem:  

 1. niezbędne:  

− wykształcenie średnie i 5-letni staż pracy lub wyższe i 3-letni staż pracy;  

− obywatelstwo polskie;  

− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych;  

− niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

− nieposzlakowana opinia;  

− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;  

− umiejętność obsługi komputera i znajomość programów MS Office (Word, 

Excel).  

 

 2. dodatkowe:  

− preferowane wykształcenie: wyższe, najlepiej kierunkowe, jak: 

ciepłownictwo, ogrzewnictwo, energetyka, inżynieria środowiska, 

budownictwo lub mechanika;   

− umiejętność zarządzania czasem i informacją, umiejętność pracy                

w zespole, identyfikacja z instytucją, właściwa postawa etyczna, 

bezstronność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja 

czasu pracy, komunikatywność, cierpliwość, asertywność, kreatywność, 

dyspozycyjność, odporność na stres.  

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Konserwacyjno-Remontowo-

Inwestycyjnego należy m.in.: 

a) kierowanie, koordynacja i nadzór nad działalnością konserwacyjno-

remontową i eksploatacyjną urządzeń Centralnej Ciepłowni, sieci i węzłów 

ciepłowniczych, tworzenie warunków do ciągłej podaży wytwarzanego 

ciepła, organizacja i koordynacja robót przy usuwaniu awarii technicznych       

i ich skutków; 

b) nadzór nad przebiegiem procesu wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła                     

w podległych mu obiektach; 

c) kierowanie podległym personelem – organizowanie pracy i przydzielanie 

zadań pracownikom w ramach obowiązującego zakresu działania, rozliczanie 

z wykonania tych zadań, kontrola obecności,  planowanie i  udzielanie 

urlopów; 
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d) ewidencja ilościowa zużytych nośników energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) na 

poszczególne obiekty oraz comiesięczne rozliczanie sprzedaży; 

e) wnioskowanie o zakup oraz właściwa gospodarka zakupionymi materiałami i częściami 

zamiennymi oraz dbanie o należyty stan techniczny środków transportu i maszyn; 

f) współudział przy opracowywaniu taryf opłat dla ciepła; 

g) coroczne opracowywanie planów konserwacji i remontów zawierających m.in. wykaz    

tematów, terminy wykonania i przewidywane nakłady przy współudziale Kierownika    

Centralnej Ciepłowni – dyspozytora sieci. Analiza stopnia realizacji planów; 

h) dbałość i kontrola stanu technicznego eksploatowanych urządzeń w tym planowanie 

remontów oraz inwestycji; 

i) czynne uczestnictwo w okresowych oględzinach i rewizjach urządzeń, typowanie urządzeń 

do remontów okresowych i kapitalnych; 

j) inicjowanie działań zapobiegających awariom oraz przeciwdziałanie ich skutkom; 

k) współpraca z instytucjami kontrolnymi wykonującymi swoje czynności na terenie 

przedsiębiorstwa lub w związku z jego działalnością, w tym z Urzędem Dozoru 

Technicznego, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Urzędem Regulacji 

Energetyki; 

l) dbałość o należytą tj. zgodną z obowiązującymi standardami jakość świadczonych usług 

oraz analizowanie skarg i uwag pochodzących od odbiorców ciepła; 

m) dokonywanie analiz techniczno – ekonomicznych prac remontowych i modernizacyjnych; 

n) dokonywanie rozliczeń paliw płynnych, olejów i smarów zużytych do remontów; 

o) prowadzenie dokumentacji ruchowo – eksploatacyjnej, dotyczącej eksploatowanego 

obiektu. 

p) prowadzenie instruktażu w stosunku do podległych pracowników; 

q) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie w zakresie : 

- planowania i przygotowania planów remontów oraz ich prawidłowej realizacji,  

- opracowania zapotrzebowań na środki produkcji; 

r) prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu, maszyn                  

i urządzeń przed uszkodzeniem i kradzieżą;  

s) prowadzenie książek obiektów dla wszystkich obiektów i budowli Spółki, w tym  

dokonywanie technicznych przeglądów okresowych poszczególnych obiektów; 

t) opracowywanie z Kierownikiem Centralnej Ciepłowni – dyspozytorem sieci projektów 

robót niemożliwych do wykonania we własnym zakresie, kosztorysów tych robót, umów      

z podwykonawcami i kooperantami i przekazywanie ich do zatwierdzania przez Zarząd; 

u) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, przestrzeganie przepisów bhp                                

i przeciwpożarowych; 

v) stałe podejmowanie działań ukierunkowanych na optymalizację i obniżenie kosztów 

działalności; 

w) odpowiedzialność za gospodarkę odpadami powstałymi podczas wykonywania remontów            

i inwestycji; 

x) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem zakładu oraz innymi sprawami 

związanymi z obroną cywilną. 

 


