
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa 
na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów 

odbiorców. 

  

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko: 

  

Monter Sieci i Instalacji Gazowych 
(Gazownia) 

Nr ref.: MONT/2019 
Miejsce pracy: obszar działania Zakładu Gazowniczego Warszawa 

  

Opis zadań na stanowisku: 

 wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci i instalacjach gazowych w tym prac 
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, 

 realizowanie czynności związanych z eksploatacją układów redukcyjno-pomiarowych, 

 pełnienie funkcji dozorowych przy pracach na sieci i instalacji gazowej, 

 wykonywanie prac związanych z budową i przebudową sieci gazowej, 

 realizowanie prac związanych z zabezpieczaniem i/lub usuwaniem awarii i nieszczelności na 
sieciach 
i instalacjach gazowych, 

 realizowanie usługi wnioskowanych przez Zleceniodawców Usługi Dystrybucji w tym m. in. 
uruchamianie, wstrzymywanie, wznawianie i zakańczanie dostaw paliwa gazowego, 

 współpraca przy wykonaniu oceny niezawodności oraz stanu technicznego sieci gazowej, 

 obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania prac na sieciach 
i instalacjach gazowych, 

 sporządzanie niezbędnej dokumentacji z wykonywanych prac. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze infrastruktury sieciowej, 

 wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (mile widziane średnie kierunkowe np.: Technik 
Gazownictwa), 

 aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupa 1E, 3E, 3D, 

 prawo jazdy kat. B, 

 gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 minimalne wynagrodzenie w wysokości 3810 zł brutto plus premie, 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 pracowniczy Program Emerytalny, 

 rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS, 

 13-stą pensję, 

 prywatną opiekę medyczną, 

 kartę Multisport. 

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych 
prosimy rejestrować za pomocą przycisku Aplikuj Teraz. 



 APLIKUJ TERAZ 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. 
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu 

i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji." 
 

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie 
klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy u l. 
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu 

i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji." 
 

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera opłat od 
kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się jedynie z wybranymi Kandydatami. 
Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 16 570 

www.ltprofessional.pl 
 

 

https://www.praca.pl/monter-sieci-i-instalacji-gazowych-gazownia_2632738.html#apply

