
                                                                                                                              

 
 
 

  
 

 

 „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01 

 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 

ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37 

 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150 

Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 

 

 

         Piaski, dnia 09.11.2021r. 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY 

 

 
Opis stanowiska: 

1. Współudział w tworzeniu oraz wdrażanie obowiązujących w GK PGE standardów w zakresie 

administrowania majątkiem Spółki.  

2. Zarządzanie obiektami należącymi do Spółki i dzierżawionymi przez nią.  

3. Zarządzanie majątkiem Spółki stanowiącym wyposażenie zapleczy biurowo-administracyjnych                   

i zapleczy technicznych.  

4. Współtworzenie standardów w zakresie obszaru ICT. 5. Zarządzanie obszarem ICT w Spółce.  

5. Współpraca z podmiotami w GK PGE oraz podmiotami spoza GK PGE w obszarze ICT.  

6. Nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym w Spółce.  

7. Opracowywanie i wdrażanie standardów w zakresie archiwizowania dokumentacji w Spółce.  

8. Koordynowanie procesu organizacji szkoleń i kursów.  

9. Inicjowanie procesu zbycia zbędnych składników majątku, na podstawie informacji od głównych 

użytkowników.  

10. Koordynowanie zadań ds. Efektywności Energetycznej w Spółce.  

11. Nadzór oraz koordynacja usług ochrony osób i mienia w Spółce.  

12. Zarządzanie umowami generalnymi ubezpieczeń majątkowych i z tytułu prowadzonej działalności, 

w tym likwidacja szkód.  

13. Zarządzanie umowami generalnymi ubezpieczeń komunikacyjnych.  

14. Zgłaszanie, nadzorowanie procesu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz prowadzenie statystyk,     

w tym również w linii biznesowej PGE GiEK S.A.  

 

 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe,   

-  doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym                         

1 rok, 

- biegła znajomość narzędzi pakietu MS Office, 

- mile widziana znajomość systemu SAP, 

- doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań, 

- bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu, 



 

 

 

- umiejętność sprawnego nadawania priorytetów zadaniom, 

- kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, 

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,  

- dyspozycyjność, 

 

Miejsce pracy: 

− Teren działalności Centrali Spółki. 

 

Oferujemy: 

− zatrudnienie na umowę o pracę, 

− możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

 

Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

− Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 

(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

− List motywacyjny, 

 

Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 12 listopada 2021r. lub 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
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