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ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 
poszukuje Kandydatów/Kandydatek do pracy na stanowisku: 

 

Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody 
 

Spółka: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 

Miejsce pracy: ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, woj. Mazowieckie 

Wydział Przygotowania Wody / Departament Produkcji  
 
Rekrutacja: wewnętrzna / zewnętrzna  
Praca w systemie zmianowym 
 
Zakres obowiązków: 

 Stacja Demineralizacji Wody (SDW): prace eksploatacyjne i kontrolne, prace częściowo na otwartej 
przestrzeni, utrzymanie ruchu, wykonywanie pomiarów i analiz chemicznych, monitoring DRiM, prace 
z chemikaliami (HCl, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, PIX 113) - rozładunek, przepompowywanie, regeneracje 
i magazynowanie, 

 Stacja Dekarbonizacji Wody (SDekW): prace częściowo na otwartej przestrzeni, prace eksploatacyjne 
i kontrolne, utrzymanie ruchu, wykonywanie pomiarów i analiz chemicznych, prace z chemikaliami 
[Ca(OH)2, HCl, NaCl, PIX 113] – rozładunek, przepompowywanie, regeneracje i magazynowanie, 

 Stacja Uzdatniania Wody Pitnej (SUWP): prace częściowo na otwartej przestrzeni, eksploatacyjne 
i kontrolne, utrzymanie ruchu, regeneracje oraz płukania, wykonywanie niezbędnych pomiarów, prace 
z podchlorynem sodu – rozładunek i magazynowanie, przygotowywanie i dozowanie. Sieć wody pitnej, 
ścieków przemysłowo-deszczowych i sanitarnych: prace na otwartej przestrzeni, eksploatacyjne 
i kontrolne, utrzymanie ruchu, 

 działka Rozładunku i Magazynowania Wody Amoniakalnej 24% (DRiM): prace na otwartej przestrzeni, 
eksploatacyjne i kontrolne, pomiary i utrzymanie ruchu, prace z NH4OH (rozładunek, magazynowanie 
i przepompowywanie), 

 na stanowisku występuje praca na otwartej przestrzeni, na wysokości i przy komputerze. 
 

Wymagania: 
 wykształcenie średnie techniczne (preferowane o profilu chemicznym, dopuszcza się inne kierunki 

techniczne), 
 odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i sumienność, 
 obsługa komputera na poziomie MS Office, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 dobry stan zdrowia (praca z chemikaliami, przy komputerze, na zewnątrz). 
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Oferujemy:  
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,  
 możliwość rozwoju zawodowego, 
 dynamiczne środowisko pracy, 
 atrakcyjne pakiety socjalne,  
 dodatkową opiekę medyczną w całym kraju. 
 

 
Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje, prosimy 
o przesłanie lub osobiste przekazanie CV oraz listu motywacyjnego najpóźniej do 27.03.2023 r. na adres  
barbara.majkowska@energa.pl 
W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie 
zwracamy. 
 

Uprzejmie informujemy 

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest 
dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie. 

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące 
zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. danych osobowych 
szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych 
przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’ 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą 
klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.  

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie 
informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.  
z siedzibą w Ostrołęce (kod: 07-401) przy ul. Elektrycznej 5, e-mail: eeo@energa.pl 

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eeo@energa.pl lub 
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1). 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
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4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie 

aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy; 

 art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie 
szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach; 

5) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. 
Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających 
z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne. 

6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  
a) Uprawnione organy publiczne, 
b) Podmioty Grupy Energa oraz Grupy Orlen, 
c) Podmioty dostarczające korespondencję,  
d) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO, 
e) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji. 

7) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.  
8) Informujemy o przysługującym prawie do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO, 

9) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2). 
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


