
 

 
 

 

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki Aquanet Retencja poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

 

 

 

 

 

Serwisant Sieci Kanalizacji Deszczowej 
Nr ref. AQR/21/03 

 

 

 

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA: 

 

 prace związane z eksploatacją sieci i obiektów kanalizacji deszczowej, w tym: 

- kontrole stanu pracy obiektów kanalizacji deszczowej; 

- kontrole stopnia zanieczyszczenia wpustów i sieci kanalizacji deszczowej; 

- działania interwencyjne na sieci kanalizacji deszczowej; 

- kontrole nielegalnych włączeń i zrzutu zanieczyszczeń do kanalizacji deszczowej; 

- sprawdzanie przebiegu sieci w terenie; 

- inspekcje kanałów przy użyciu kamery TV; 

 prowadzenie pojazdów do i pow. 3,5 t. 

 dbałość o powierzony sprzęt. 
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OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY: 

 

 wykształcenia min. zasadniczego/zawodowego; 

 znajomości wykonywania i eksploatacji sieci oraz obiektów na kan. deszczowej 

pozwalającej na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie swoich kompetencji; 

 umiejętności obsługi elektronarzędzi i sprzętu podręcznego; 

 prawa jazdy kategorii B (mile widziane prawo jazdy kat.C lub chęć przystąpienia do kursu); 

 umiejętności czytania planów i rysunków technicznych; 

 uprawnień eksploatacyjnych SEP gr. I i gr. II; 

 uprawnień do obsługi urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawiki); 

 podstawowej umiejętności obsługi urządzeń typu tablet, komputer, smartfon; 

 zapewnienia najwyższej jakości usług; 

 reprezentowania i dbania o pozytywny wizerunek firmy; 

 samodzielności, zaangażowania oraz umiejętności współpracy w zespole. 

 

 

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY: 

 

 prywatną opiekę medyczną; 

 umowę o pracę; 

 nowoczesne technologie; 

 rozwój zawodowy. 

 

 

Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres e-

mail: kariera@aquanet-retencja.pl W temacie wiadomości należy umieścić nr referencyjny oraz 

stanowisko z ogłoszenia. 

 

 
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET Retencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Serbska 3, 
61-696 Poznań. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet-retencja.pl 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, 
dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 
natomiast inne dane, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać 
odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe, np. dane dotyczące 
zdrowia, będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgody 
o, których mowa powyżej wyrażane po przez wyraźne działanie (zgoda konkludentna) polegające na przesłaniu dokumentów 
aplikacyjnych do Spółki. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom systemów i usług IT, firmom konsultingowym i doradczym, 
firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji oraz firmom wspierającym proces rekrutacji, z którymi współpracuje 
Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. W zakresie 
wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 
Posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 
w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji, 
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. 
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