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Aktualnie w ramach Grupy Kapitałowej poszukujemy osoby na stanowisko: 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• eksploatacja instalacji stacji uzdatniania wody, instalacja węzłów cieplnych, sieci dystrybucyjnych 

pary oraz c.o., obsługa pomp wody zasilającej oraz obiegowej wraz z obsługą stacji redukcyjno – 

schładzających. Obsługa urządzeń odżużlania i nawęglania na terenie Zakładu Trzebinia 

• obsługa i nadzór nad prawidłową pracą instalacją stacji uzdatniania wody 

• obsługa i nadzór nad prawidłową pracą instalacji nawęglani i odżużlania kotłów węglowych 

• obsługa pomp wody zasilającej oraz pomp obiegowych 

• obsługa i nadzór nad  prawidłową pracą stacji redukcyjno – schładzających 

• obsługa suwnic hakowych i czerpakowych  

• kontrola szczelności instalacji armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej 

• obsługa sieci dystrybucyjnej pary oraz c.o. 

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród  

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty 

zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży i inne 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy 

• wykształcenie zawodowe/średnie, techniczne lub ogólne 

• uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji remontów i 

montażu  w/w zakresu mile widziane 

• gotowość do pracy w systemie zmianowych (czterobrygadowym) 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 

• dyspozycyjność 

 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

APLIKUJ 

ORLEN Południe to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w produkcji i sprzedaży 

biopaliw, biokomponentów, parafin, rozpuszczalników oraz produktów uzyskiwanych podczas 

przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk              

na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki 

ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. ORLEN Południe S.A. to także zlokalizowany w Trzebini 

nowoczesny terminal paliw dzięki któremu Spółka jest głównym operatorem logistycznym 

GK ORLEN w południowej Polsce. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez  ORLEN Południe S.A., w ce lu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana 

Proszę o przesłanie aplikacji na adres:  

rekrutacja.poludnie@orlen.pl 

wpisując w temacie wiadomości : Operator procesów produkcyjnych/ Energetyka 

  


