
  
 
 

 

Przyjazne środowisku materiały budowlane 
 z surowców odnawialnych 

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowla-
nych z surowców odnawialnych. Naturalny system budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane 
konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami izola-
cyjnymi. STEICO jest wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Pro-
dukty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę kli-
matu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się przedsię-
biorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach 
na terenie Europy. 

 
Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnej Wodzie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

 

KIEROWNIK CIEPŁOWNI 
MIEJSCE PRACY: CZARNA WODA 

 
 

OFERUJEMY: 
 Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 Bogatą ofertę świadczeń socjalnych dla pracowników oraz ich rodzin, 

 Bezpłatny dowóz pracowników z kierunku Zblewo, Czersk oraz Szlachta lub dopłatę  

do dojazdów z pozostałych miejscowości, 

 Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń – dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb, 

 Praca w systemie jednozmianowym. 

 

WYMAGANIA: 
 Wykształcenie średnie/ wyższe o techniczne (preferowane: technik 

ciepłownictwa/inżynier energetyk), 

 Doświadczenie na stanowisku Kierowniczym minimum 3 lata, doświadczenie w pracy 

przy urządzeniach energetycznych minimum 5 lat, 

 Znajomość zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń ciepłowniczych, 

 Znajomości urządzeń i obiektów ciepłowniczych, 

 Praktycznej znajomości aktów prawnych związanych z sektorem energetycznym: 

prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej, dyrektywy o efektywności 

energetycznej, 

 Doświadczenia w obliczeniach energetycznych, audytach energetycznych, analizach 

zużycia energii, 

 Uprawnienia energetyczne gr. II w zakresie dozoru kotłów wysokotemperaturowych i 

urządzeń pomocniczych, 

 Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, 

 Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

 Wysoce rozwiniętych zdolności interpersonalnych oraz umiejętności pracy 

wielozadaniowej. 

ZADANIA: 
 Organizowanie i nadzór nad pracami eksploatacyjnymi i remontowymi ciepłowni, 

 Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami eksploatacji, 

 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń ciepłowni, kart pracy urzą-

dzeń, dokumentacji dozorowej, zgodnie z przepisami w tym zakresie, 

 Prowadzenie ewidencji zużycia energii cieplnej według wskazań liczników ciepła i 

wodomierzy, 

 Sporządzanie sprawozdań do GUS, URE, ARE i innych, 

 Opracowywanie harmonogramów pracy w ruchu ciągłym dla obsługi ciepłowni,  

 Likwidowanie awarii, niedogrzań zgła-

szanych przez odbiorców oraz usuwa-

nie awarii własnych urządzeń, 

 Prawidłowa gospodarka opałem, ener-

gią cieplną i elektryczną przy równo-

czesnym utrzymaniu właściwych para-

metrów, 

 Współpraca z URE, ARE, dostawcą 

energii elektrycznej, KASHUE, TDT  

i UDT i innymi, 

 Współpraca z Kierownikami innych wy-

działów i Firmami zewnętrznymi w za-

kresie wymaganym dla prawidłowej 

pracy Zakładu. 

 

MOŻLIWY TERMIN PODJĘCIA PRACY: 
Do ustalenia. 

 
FORMA APLIKACJI: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
kompletnej aplikacji drogą mailową (CV oraz list 
motywacyjny),wraz z klauzulą o ochronie danych 
osobowych i informacją o oczekiwaniach odno-
śnie zarobków i najwcześniejszym, możliwym ter-
minie podjęcia pracy. 

KONTAKT: 
Kinga Matkowska 
tel.: 787 096 950 
email: rekrutacjacza@steico.pl  
Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com 
 
STEICO Sp. z o.o. 
Ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Polska 

 

Szukamy Ciebie! 
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