
  

 
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1 

tel.22 656 76 76, fax 22 656 68 87, NIP: 525-21-02-317 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 36568, 

o kapitale zakładowym w wysokości 3 300 000,00 PLN 

 

 

                       Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp z o.o. 

                                          poszukuje kandydata na stanowisko 

                                                           konserwator  

                               w Dziale Urządzeń Elektrycznych ZPKiN sp z o.o. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 Eksploatacja, obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych 0,4 kV w budynku PKiN  
-Instalacje i urządzenia oświetlenia, gniazd wtykowych 
-Instalacje i urządzenia elektryczne wentylacji i klimatyzacji, gospodarki wodnej, pomp ppoż              

i innych  
            -Instalacje i urządzenia automatyki oraz sterowania  

  Eksploatacja, obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych   0,4 kV na terenach   

zewnętrznych :  

 - Instalacja i urządzenia oświetlenia ulicznego 

 - Instalacja i urządzenia oświetlenia elewacji, portyków, zasilania zegara itp 

 - Instalacja zasilania rozdzielnic zewnętrznych itp. 

 Przeglądy i  drobne remonty bieżące instalacji i urządzeń elektrycznych wymienionych powyżej 

 Obsługa imprez w zakresie instalacji elektrycznych organizowanych na terenie PKiN i w jego 

otoczeniu 

Miejsce pracy 

Praca w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz w jego najbliższym otoczeniu 

Stanowisko pracy 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy konserwacji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji 

elektrycznych wyszczególnionych powyżej;  w tym związane jest również z pracą na wysokości 

powyżej  3m , praca w systemie równoważnym  

Wymagania niezbędne 

 Wykształcenie zasadnicze lub średnie – kierunki techniczne elektryka lub elektroenergetyka 

 Posiadanie uprawnień elektrycznych „E” do  1 kV,  

 Stan zdrowia pozwalający na uzyskanie zgody lekarza medycyny pracy na wykonywanie prac 

na wysokości powyżej 3 m 

Wymagania dodatkowe 

 Komunikatywność, samodzielność, współpraca,  umiejętność pracy w zespole 
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Wymagane dokumenty 

 Curriculum vitae z przebiegiem nauki  i pracy zawodowej 

 Kserokopia uprawnień elektrycznych 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej 

rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych(Dz.U.2016r poz 922)” 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie cv na adres kadry@pkin.pl w terminie do dnia 31.01.2018 

Kontakt telefoniczny z Działem Spraw Pracowniczych pod numerem (022) 656 6270; 656 6198 

 

mailto:kadry@pkin.pl

