
 
Terlan Sp. z o.o. poszukuje: 

Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji 
Miejsce pracy: Teren działalności  Spółki Terlan oraz AQUANET S.A. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

▪ Wsparcie kierownika działu oraz koordynacja powierzonych prac eksploatacyjnych                                        

▪ Obsługa spraw administracyjnych (m.in. urlopy, zastępstwa ,  zapytania pracowników co do 

organizacji czasu pracy etc.)                                                                                                                                                               

▪ Nadzór nad realizacją oraz rozliczeniem wybranych kontraktów w tym eksploatacja sieci kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i odprowadzaniu ścieków oraz BHP                                                                                                                                                                   

▪ Współpraca nad opracowaniem harmonogramów rzeczowo -f inansowych dla wybranych ofert 

przetargowych oraz realizowanych kontraktów                                                                                                

▪ Generowanie raportu zbiorczego na potrzeby fakturowania                                                                              

▪ Przygotowanie danych do wystawiania faktur                                                                                             

▪ Obsługa reklamacji i skarg na prowadzonych kontraktach                                                                            

▪ Wykonywanie innych zadań, właściwych dla pełnionej funkcji ▪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WYMAGANIA: 

• Wykształcenie wyższe o kierunku inżynierii środowiska lub pokrewne  

• Doświadczenie na podobnym stanowisku 

• Priorytetyzacja zadań 

• Umiejętności negocjacyjne 

• Poczucie odpowiedzialności za działania swoje i zespołu 

• Umiejętność czytania i interpretacji dokumentacji technicznej 



• Asertywność 

• Kreatywność i innowacyjność w działaniu  

• Bardzo dobra organizacja pracy 

• Umiejętność pracy pod presją czasu 

• Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji 

• Chęć rozwoju poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności 

• Inicjatywa i zaangażowanie w pracy 

• Prawo jazdy KAT B 

• Bardzo dobra znajomość obsług i komputera i pakietu MS Off ice 

• DODATKOWE ATUTY: 

• Uprawnienia budowlane (bez ograniczeń)  

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale robót eksploatacyjnych 

• Znajomość standardów technicznych AQUANET S.A. 

• Umiejętność poruszania się, oraz znajomość jednostek organizacyjnych miasta Poznania oraz 

gmin przyległych 

Co oferujemy? 

   

Możliwość 

poszerzania 

kompetencji, rozwój 

Praca na umowę 

o pracę w stabilnie 

działającej firmie 

Pakiet socjalny, w tym 

dofinansowanie wypoczynku 

i bony Sodexo 

    

Multisport Opiekę medyczną 
Atrakcyjne ubezpieczenia 

grupowe 
Lekcje angielskiego 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o aplikowanie poprzez przesłanie 
aplikacji na adres mailowy: 

 
praca@terlan.pl 

 

prosimy w temacie dodać „” 
  

Rekrutacja może być przeprowadzona zarówno online jak i w siedzibie f irmy.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o.  moich danych osobowych, zawartych w mojej 
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o.  moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 

 

mailto:praca@terlan.pl

