Nr ref R/6/2020/PLNG

POLSKIE LNG S.A.
spółka odpowiedzialna za eksploatację i rozbudowę
terminalu LNG w Świnoujściu
strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
poszukuje osoby na stanowisko:

Operator II
miejsce pracy: Świnoujście

Zakres głównych obowiązków:
•

monitorowanie i kontrola pracy urządzeń i systemów ppoż. i bezpieczeństwa,

•

czynności

uruchamiania,

normalnej

eksploatacji,

zatrzymywania

planowego

i

awaryjnego

systemów

i urządzeń,
•

obsługa procesów rozładunku statków i załadunku cystern,

•

kontrola wskazań urządzeń lokalnych aparatury kontrolno pomiarowej,

•

bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń terminala,
monitorowanie

i

podejmowanie

działań

prewencyjnych,

inicjowanie

prac

remontowych

w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów,
•

gotowość do podjęia pracy w systemie zmianowym (równoważny system czasu pracy, zmiany głównie 12h).

Wymagania:
•

wykształcenie: preferowane min. średnie techniczne o kierunku technologia chemiczna, lub gazownicza, lub
górnictwo, energetyka, technologia produkcji, automatyka, mechanika, lub zbliżone.

•

co najmniej 1 rok doświadczenia w przemyśle naftowym i gazowym lub zbliżonych (przemysł chemiczny,
energetyczny, operacje w ruchu ciągłym),

•

podstawowa znajmość obsługi procesów technologicznych,

•

praktyczna znajomość pracy instalacji, urządzeń i systemów eksploatacyjnych,

•

umiejętność reagowania na wiele bodźców i szybkiej analizy wielu zdarzeń występujących równolegle,

•

podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

•

prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
✓

umowę o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie,

✓

atrakcyjne wynagrodzenie,
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Ku Morzu 1
72-602 Świnoujście

Biuro w Warszawie
Al. Jerozolimskie 146, Budynek B
02-305 Warszawa
tel. 22 589 84 00; faks 22 589 84 01

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Jackowski

Wysokość kapitału zakładowego: 1 668 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 1 668 000 000 PLN;
Konto: mBank S.A. Nr 41 1140 1977 0000 5982 0700 1001; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl

✓

możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,

✓

pakiet socjalny i medyczny,

✓

przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów,

Oferty prosimy przesyłać do dnia 29.10.2020 roku.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
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