
 

 
 

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: 

Pomiarowca ropy 
w Bazie Miszewko Strzałkowskie 

miejsce świadczenia pracy: Miszewko Strzałkowskie  
(nr. ref. 28/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 zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek mechaniczny lub elektryczny, 

 doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy, 

 świadectwo kwalifikacyjne E grupa II pkt. 8, 

 podstawowa wiedza z zakresu metrologii. 

GŁÓWNE ZADANIA: 
 wykonywanie pomiarów poziomu ropy w zbiornikach, 

 pobieranie prób ropy w miejscach do tego przystosowanych, 

 sprawdzanie przygotowania zbiornika do napełniania/opróżniania, 

 kontrola pracy zbiorników oraz odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych w trakcie przyjęcia 
i wydawania ropy, 

 użytkowanie i konserwacja powierzonych narzędzi i przyrządów, 

 kontrola szczelności den zbiorników zgodnie z zaleceniami Urząd Dozoru Technicznego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV klikając w przycisk aplikowania 

lub na adres rekrutacja@pern.pl  w terminie do  31.07.2017 roku do godz. 12:00 
 

w tytule maila prosimy podać numer referencyjny nr. ref. 28/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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