
 

 

 

O G Ł O S Z  E N I E 

 

 Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy 

ul. Poprzecznej 50 zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisko 

konserwator sieci wod-kan. Praca na terenie gminy Lesznowola. 

Opis stanowiska pracy: 

− wykonywanie prac związanych z eksploatacją istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

− wykonywanie prac związanych z konserwacją, ewentualnie bieżącą naprawą pomp 

wchodzących w skład istniejących przepompowni ścieków,  

− obsługiwanie drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym lub/i elektrycznym, 

stosowanego przy eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

wykorzystywanych podczas pracy, 

Pracownikom oferujemy: 

− stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), 

− możliwość rozwoju zawodowego, w tym pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji poprzez 

finasowanie kursów zawodowych, szkoleń specjalistycznych, 

− pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności, 

− bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Od Kandydatów oczekujemy: 

− doświadczenia przy wykonywaniu pracy o podobnych charakterze, 

− gotowości do pracy w systemie zmianowym (tj. w godzinach 7:00 – 15:00 i 13:00 – 21:00), 

− prawa jazdy kat. B, mile widziane kat. B, C, C-E, 

− umiejętności pracy w zespole, sumienności oraz dobrej organizacja własnej pracy, 

− mile widziane umiejętności związane z montażem rur i armatury wodociągowej lub/i 

kanalizacyjnej. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl lub dostarczenie 

do siedziby Spółki (LPK, ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola). 

 

 

 

Swoją aplikację prosimy opatrzeć klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. moich danych 

osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji. 

   

 

 
Lesznowola, dn. 12.01.2022 r 
 

05-506 LESZNOWOLA   ul. Poprzeczna 50 

tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72   fax: wew. 17 

e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl 

www.lpk-lesznowola.pl 

NIP: 1231200082     REGON: 142133018     KRS: 0000349630     kapitał zakładowy: 112 337 000 zł 

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

mailto:lpk@lpk-lesznowola.pl
https://zebra.absyst.com/sqmail/src/compose.php?send_to=lpk%40lpk-lesznowola.pl
http://www.lpk-lesznowola.pl/

