
Południowy Koncern W ęglowy S.A. 

ZG Sobieski  

w Jaworznie 

zatrudni 

 

na stanowisko  sztygara zmianowego oddziału przeróbki mechanicznej  konserwacja i naprawa 

maszyn przeróbczych  osobę spełniającą poniŜsze kryteria: 

 

� wykształcenie wyŜsze, kierunek Budowa maszyn górniczych, specjalność budowa maszyn 
przeróbczych, 

� doświadczenie w dozorze przeróbki mechanicznej o specjalności mechanicznej 
� umiejętność pracy w zespole 
� stwierdzenie kwalifikacji na osobę średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach 

górniczych o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń powierzchniowych 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 
� zorganizowanie prawidłowego nadzoru oraz skutecznej kontroli w podległych mu  

komórkach organizacyjnych, 
� przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji, norm i wytycznych obowiązujących w 

zakresie jego działania, 
� przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe przepisów 

przeciwpoŜarowych, 
� zabezpieczenie bezawaryjnego ruchu wszystkich urządzeń mechanicznych ZPMW 
� koordynowanie współpracy pomiędzy PKW SA Zakład Górniczy Sobieski, a spółkami      

świadczącymi usługi remontowe, 
� utrzymanie maszyn i urządzeń w podległych rejonach w stałej gotowości do ruchu, oraz w 

przypadku ich uszkodzenia zorganizowanie i udział przy ich naprawie lub oddanie ich   do 
naprawy innym oddziałom lub firmom specjalistycznym, 

� nadzór nad przewidzianymi przeglądami i rewizjami maszyn i urządzeń zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

� nadzór nad montaŜem, demontaŜem, transportem, naprawą, wysyłaniem do remontu, oraz  
przyjmowaniem z remontu poszczególnych urządzeń mechanicznych, 

� udział w odbiorach technicznych maszyn i urządzeń przekazywanych do ruchu, 
� nadzór i prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej i ruchowej oraz jej 

aktualizacja, 
� uczestnictwo w procesie wdraŜania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 

Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w strukturach PKW SA, 
� nadzór, kontrola i koordynowanie współpracy z firmami obcymi zatrudnionymi w 

strukturach PKW SA,  oraz kontrola działalności tych firm w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

 

 Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy: 

� moŜliwość pracy w stabilnej firmie,   
� atrakcyjne warunki wynagrodzenia, 
� moŜliwość pogłębienia doświadczeń zawodowych, 
� moŜliwość dokształcania się. 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do 17.09.2006 na adres: 
PKW S.A., Wydział Strategii Personalnej, ul. Grunwa ldzka 37, 43-600 Jaworzno  lub mailem: 
mtkaczewska@pkwsa.pl z dołączoną klauzulą: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 
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Informujemy, Ŝe skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 


