
 

 
 

Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.  
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania 

w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych. 
 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Kierownika Działu Zachodniego 
miejsce świadczenia pracy: Tarnowo Podgórne/Płock 

(nr. ref. 08/V/2017) 
OFERUJEMY:  
 zatrudnienie w renomowanej Firmie w oparciu o umowę o pracę, 

 stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie, 

 bogaty pakiet benefitów (m.in. pracowniczy program emerytalny, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),  

 atrakcyjny pakiet socjalny,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 szkolenia i programy wdrożeniowe,  

 koleżeńską atmosferę pracy. 

WYMAGANIA: 
 wykształcenie: wyższe techniczne – preferowane mechaniczne lub elektryczne, 

 doświadczenie zawodowe: – preferowane - min. 6 lat; menedżerskie - 2 lata, 

 wiedza specjalistyczna: umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość zasad działania maszyn wirujących: silniki, pompy, 

 uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne E i D grupa II pkt 2,6,8,10; oraz prawo jazdy kat. B, 

 dobra znajomość pakietu MS Office, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, 

 preferowana znajomość programów IT: SAP, SEZAM. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie transportu i magazynowania ropy, 

 utrzymanie ciągłości ruchu i sprawności technicznej podległej infrastruktury, 

 współudział w pracach nad utrzymania pełnej gotowości urządzeń technologicznych podległego odcinka rurociągu/infrastruktury 
Działu, 

 współudział w opracowywaniu planów inwestycji i remontów podległej infrastruktury, 

 uczestnictwo we wszystkich etapach realizacji zadań remontowych, modernizacyjno-inwestycyjnych w ramach posiadanych uprawnień, 

 koordynacja i nadzór nad pracą podmiotów zewnętrznych na podległym odcinku rurociągu/w ramach infrastruktury Działu, 

 nadzór nad prawidłowością prowadzenia procesów przyjęcia i wydawania ropy do dalszych etapów transportu przez służby 
prowadzenia ruchu w parkach zbiornikowych, dokonywanie przyjęć/przekazywania ropy naftowej z dostaw lądowych lub morskich oraz 
paliw w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

 organizacja ekip awaryjnych, kierowanie (lub nadzór) akcją usuwania awarii i uszkodzeń rurociągów, 

 zarządzanie podległą komórką organizacyjną. 

 
 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego  

 na adres rekrutacja@pern.pl w terminie do  4.08.2017 r. do godz. 12:00  

w tytule maila prosimy podać nr. ref. 08/V/2017 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych 
oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje 
niezwłoczne usunięcie moich danych".             

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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