
Kierownik w Zespole Promocji

Projektów Lojalnościowych

Numer ref.: KRR01803  Miejsce pracy: Warszawa Ważne do: 14-05-2017

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

APLIKUJ

ORLEN Upstream to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN odpowiedzialna za zarządzanie

globalnym portfelem aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w największej grupie paliwowo-

energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Spółka w swoim portfolio posiada projekty

o różnym stopniu zaawansowania, skoncentrowane na aktywach w Polsce oraz Kanadzie będąc

jednym z liderów krajowego rynku węglowodorów, a także rozpoznawalnym operatorem w prowincji

Alberta. Spółka dbając o zrównoważony rozwój dużą wagę przykłada do wpływu na środowisko

wewnętrzne i zewnętrzne, angażując interesariuszy, a także działając w zgodzie z wartościami

Grupy ORLEN.

Operator wydobycia

Numer ref.: OW/09/20  Miejsce pracy: KGZ Bystrowice Ważne do: 18-09-2020

(pow. jarosławski)

W związku z rozwojem organizacji aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę

będąc odpowiedzialnym za:

• obsługę procesu eksploatacji odwiertów i instalacji technologicznej kopalni gazu

ziemnego

• przeprowadzanie okresowych kontroli, przeglądów, konserwacji i naprawy elementów

instalacji

• przygotowanie urządzeń i elementów instalacji do inspekcji, prób, modernizacji,

remontów, itp.

• gospodarkę środkami chemicznymi stosowanymi do prowadzenia procesu

technologicznego

• monitorowanie parametrów procesu technologicznego, wykonywanie pomiarów

• wykonywanie bieżących zadań związanych z utrzymaniem ruchu kopalni

• pracę w środowisku najnowszych technologii, w młodym, nowym zespole

• zdobywanie doświadczeń zawodowych w pracy dla jednej z największych firm w swoim

sektorze

• konkurencyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet benefitów

• atrakcyjną ofertę kursów i szkoleń

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• wykształcenie min. średnie lub średnie techniczne kierunkowe (górnictwo otworowe)

• doświadczenie w eksploatacji złóż węglowodorów

• mile widziane stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności osoby dozoru ruchu

w specjalności górniczej w zakładach wydobywających węglowodory otworami

wiertniczymi lub równoważne

• systematyczność, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy własnej

• elastyczność, otwartość na nowe doświadczenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

• gotowość do pracy w systemie zmianowym

• prawo jazdy kat. B

Pracując u nas możesz liczyć na:

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dadd765e06694af3a589c6548c161b24

