
 
 

 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata na stanowisko: 

Operator urządzeń ciepłowniczych 

Zakres obowiązków: 

1. Nadzór nad pracą automatycznych kotłów gazowych w tym: 

 utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, 

 kontrolowanie parametrów wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 obsługa sterowników przemysłowych, naprawa drobnych usterek mechanicznych i hydraulicznych. 

2. Konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji wraz z urządzeniami  

       i osprzętem: 

 sprężonego powietrza 

 hydraulicznej 

 pary technologicznej 

 centralnego ogrzewania 

 wentylacyjnej 

 wodno-kanalizacyjnej 

 naprawy konserwatorskie 

 usuwanie awarii w sytuacjach alarmowych. 

 

Wymagania: 

 Doświadczenie w obsłudze gazowych kotłowni parowych; 

 Praktyczna wiedza techniczna; 

 Uprawnienia SEP gr 2 i uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych (mile widziane). 



 

Oferujemy:  

• Umowę o pracę; 
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; 
• Możliwość ubezpieczenia grupowego; 
• Bony świąteczne; 
• Pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. 

 

 

Kandydaci powinni złożyć CV na adres: 

Instytut Włókiennictwa 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracji 

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: azlota@iw.lodz.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

 

Pracujemy z ludźmi, a nie z ich CV. Nawet jeśli nie spełniasz tych „wymagań”, a chciałbyś się nauczyć czegoś 

nowego, napisz do nas. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie   

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, 
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