
Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i Umów 

 Zakres zadań: 

• Opracowywanie projektów umów, 
• Konsultowanie zapisów umów z Radcą Prawnym obsługującym Spółkę, 
• Przygotowywanie zamówień zlecanych przez Prezesa Spółki, 
• Prowadzenie ewidencji umów i zamówień udzielanych przez Spółkę, 
• Wykonywanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień publicznych, 
• Prowadzenie i ewidencja dokumentacji z udzielanych zamówień sektorowych i 

klasycznych, 
• Udział w pracach Komisji Przetargowej, 
• Przekazywanie wymaganych regulacjami prawnymi ogłoszeń oraz informacji o 

prowadzonych postępowaniach do stosownych organów Państwowych.  

Wymagania:gamy: 

• Wykształcenie wyższe, 
• Doświadczenie w zakresie prowadzenia procedur przetargowych, 
• Umiejętność obsługi komputera, 
• Znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 

Oferujemyemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. 
• Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem " Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i 
Umów" należy składać:  

osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy 
Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1 

pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 
Nowy Targ 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021.   

• Nowy Targ, ………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w 
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie 
oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z 
prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców 
Śląskich 1.  

2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@mpecnowytarg.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
stanowisko pracy Inspektor / Specjalista ds. Zamówień i Umów 

4. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator 

danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana 
kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.  

7. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem 
do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym 
zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej 
przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 



Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji 

 Zakres zadań: 

• Planowanie prac, opracowywanie harmonogramów inwestycji. 
• Prowadzenie negocjacji warunków współpracy z wykonawcami i dostawcami. 
• Koordynacja wykonania i pracy wykonawców. 
• Kontrola przebiegu oraz kosztów realizowanych projektów inwestycyjnych. 
• Rozliczanie inwestycji – kontrola budżetu. 
• Tworzenie analiz i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi standardami raportowania. 
• Poszukiwanie dostawców i wykonawców poszczególnych prac budowlanych na 

potrzeby prowadzonych przez Spółkę projektów inwestycyjnych. 
• Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów nadzorowanych projektów, do 

odbioru końcowego włącznie. 

Wymagania:gamy: 

• Doświadczenia w obszarze ofertowania lub nadzorowaniu projektów inwestycyjnych 
w obszarze budowlanym. 

• Znajomości rysunku technicznego – AutoCad. 
• Wykształcenia wyższego technicznego, mile widziane w zakresie instalacji, 

ciepłownictwa lub budownictwa. 
• Prawa jazdy kat. B. 
• Znajomości zagadnień kosztorysowania. 
• Znajomość Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego oraz procedur związanych z 

prowadzeniem procesu inwestycyjnego. 

Oferujemyemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. 
• Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę RODO 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

• Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem "Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji " 
należy składać: osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1 

pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 
Nowy Targ 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021: 

 



• Nowy Targ, ………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w 
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie 
oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z 
prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców 
Śląskich 1.  

2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@mpecnowytarg.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
stanowisko pracy Inżynier/Specjalista ds. Inwestycji w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator 
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana 
kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.  

6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem 
do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym 
zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej 
przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 



Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych. 

 Zakres zadań: 

• Udział w remontach i konserwacji urządzeń kotłowych wraz z układami i 
urządzeniami pomocniczymi, 

• Konserwacja, obsługa i udział w remontach sieci ciepłowniczej oraz węzłów 
cieplnych, 

• Usuwanie awarii urządzeń energetycznych, 
• Udział w montażach węzłów cieplnych, 
• Okresowe odczyty wodomierzy i liczników ciepła.  

Wymagania:gamy: 

• Wykształcenie zawodowe, 
• Doświadczenie najlepiej na podobnym stanowisku, 
• Umiejętność spawania elektrycznego i/lub gazowego, 
• Doświadczenie w zakresie wykonywania prac instalacyjnych (hydraulicznych). 

Oferujemyemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. 
• Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem Monter urządzeń i instalacji 
ciepłowniczych." należy składać: osobiście w Sekretariacie w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1 

pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 
Nowy Targ 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021: 

Nowy Targ, ………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w 
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie 
oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z 
prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców 
Śląskich 1.  

2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@mpecnowytarg.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
stanowisko pracy Monter urządzeń i instalacji ciepłowniczych w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator 
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana 
kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.  

6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem 
do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym 
zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej 
przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 



Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych 

 Zakres zadań: 

• Nadzór i bieżąca kontrola pracy urządzeń i układów elektrycznych, 
• Kontrola parametrów, zgodnie z harmonogramem pomiarów wyznaczonych 

parametrów, 
• Wykonywanie prac remontowych oraz bieżących napraw i konserwacji urządzeń i 

układów produkcyjno – dystrybucyjnych, 
• Serwis układów elektryczno – pomiarowych, 
• Serwis węzłów cieplnych, 
• Wykonywanie powierzonych prac montażowych.  

Wymagania:gamy: 

• Wykształcenie zawodowe, 
• Doświadczenie w zakresie prac na układach elektrycznych, 
• Mile widziane doświadczenie w pracy w ruchu ciągłym, 
• Umiejętność obsługi komputera, 
• Uprawnienia zawodowe. 

Oferujemyemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. 
• Ciekawą, pełna wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny, zgodę RODO 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

• Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem "Inspektor ds. przygotowania 
inwestycji - INW" należy składać: osobiście w Sekretariacie w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 
1 

pocztą na adres: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 
Nowy Targ 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
m.hoh@mpecnowytarg.pl w terminie do dnia 04.07.2021: 

• Nowy Targ, ………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w 
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie 



oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z 
prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Powstańców 
Śląskich 1.  

2. Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@mpecnowytarg.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
stanowisko pracy Elektromonter instalacji i urządzeń energetycznych w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator 
danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie 
brana pod uwagę w procesie rekrutacji.  

6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem 
do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia 
w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną 
zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
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