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OFERTA PRACY 
PRACOWNIK TECHNICZNY 

(KONSERWATOR) 
 

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4 680 - 5400 zł 
 

Obowiązki: 

✓ Sprawdzanie poprawności działania i utrzymanie ich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej zgodnie z dokumentację 
techniczną i przepisami eksploatacji urządzeń energetycznych, sanitarnych i automatyki, zgodnie z DTR urządzeń i 
instrukcjami obsługi, zaleceniami producentów urządzeń itd. 

✓ Realizacja bieżących obchodów, okresowych przeglądów, konserwacji instalacji i systemów 
✓ Wykonywanie czynności elektrycznych i mechanicznych mających na celu utrzymanie urządzeń technicznych i instalacji 

w stanie pozwalającym na bezpieczne ich użytkowanie oraz usuwanie powstałych usterek i nieprawidłowości, 
✓ Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu w podległym zakresie, w tym ksiąg obsługi bieżących awarii i usterek 

oraz czynności serwisowych i przeglądów w formie cyfrowej 
✓ Odbiór dostaw oraz bieżące utrzymanie materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla 

podległych instalacji i systemów 
✓ Zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów powstałych w podległym zakresie. 
✓ Obsługa systemów bezpieczeństwa obiektu – system Integrujący Bezpieczeństwo, SAP, CCTV, SSWIN, KD, BMS, DSO, 

automatyka obiektowa, oddymianie klatek schodowych, system napowietrzania klatek schodowych, 
✓ Obsługa systemów instalacji elektrycznych obiektu oraz teletechnicznych – oświetlenie, oświetlenie awaryjne, instalacja 

gniazd, centralna bateria, rozdzielnice obiektowe, instalacja przyzywowa, zegary sieciowe i telebimy, TV-SAT, 
✓ Obsługa instalacji sanitarnych obiektu – instalacja wody, instalacja hydrantowa, instalacja sanitarna oraz deszczowa, 

wentylacja mechaniczna, instalacja chłodząca, instalacja gazowa grzewcza, węzeł obiektowy, instalacja centralnego 
ogrzewania, 

✓ Pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów i imprez sportowych, 
✓ Współudział przy realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wynikających z potrzeb technologicznych i awarii, 
✓ Strzeżenie mienia, obsługa klientów, wydawanie kluczy 
✓ Wykonywanie innych poleceń przełożonych mających związek z wykonywaną pracą. 

Wymagania: 

✓ Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, 
✓ Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, 
✓ Gotowość do pracy zmianowej, w tym w nocy, 
✓ Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
✓ Nieposzlakowana opinia, 
✓ Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Dodatkowe atuty: 

✓ Doświadczenie w wykonawstwie budowlanym, 
✓ Doświadczenie zawodowe w zakresie elektryki oraz automatyki, 
✓ Doświadczenia w realizacji instalacji sanitarnych lub ich utrzymania w ruchu, 
✓ Inne uprawnienia i certyfikaty (np. serwisowe) związane z instalacjami i urządzeniami w przedmiotowym zakresie, 
✓ Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 

stanowisku eksploatacji, sep do 1 KV, 

Profity: 
 

✓ Stabilna praca, dodatkowe wynagrodzenie (w tym trzynastka), nagrody jubileuszowe, pakiet medyczny, ubezpieczenie 

na życie, fundusz socjalny (w tym wczasy pod gruszą), pożyczki niskooporocentowane 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysyłanie CV (praca@grodzisksport.pl),  

kontakt osobisty w Sekretariacie OSiR przy ul. Montwiłła 41 (Pływalnia Miejska „Wodnik 2000”)  

lub telefoniczny 22 724 11 88 / 22 755 69 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 


