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         Piaski, dnia 02.08.2022 r. 

 
Ogłoszenie o naborze pracowników 

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

Referent ds. Utrzymania Infrastruktury 
 
 

Opis stanowiska: 

 

1. Administrowanie obiektami należącymi/użytkowanymi przez „Betrans” sp. z o.o.  

w Centrali oraz O/Rogowiec. 

2. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, 

elektryki, automatyki, instalacji C.O., urządzeń ppoż. 

3. Zapewnienie dostaw mediów niezbędnych do funkcjonowania Centrali Spółki oraz 

O/Rogowiec. 

4. Nadzór nad wykonywanymi pracami naprawczymi oraz modernizacyjnymi obiektów 

Centrali Spółki oraz O/Rogowiec. 

5. Zapewnienie ciągłości okresowych przeglądów budynków wynikających z Prawa 

Budowlanego. 

6. Zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych. 

7. Zapewnienie okresowych przeglądów UDT urządzeń bliskiego transportu. 

8. Zapewnienie okresowych przeglądów hydrantów oraz urządzeń ppoż.  

9. Administrowanie oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia budynków oraz 

pomieszczeń administracyjnych. 

10. Nadzór nad świadczonymi usługami ochrony osób i mienia. 

11. Nadzór nad świadczonymi usługami utrzymania czystości. 

12. Nadzór nad świadczonymi usługami wywozu odpadów komunalnych. 

13. Przekazywanie danych do sporządzania sprawozdań GUS. 

14. Administrowanie oraz nadzór nam Umowami związanymi z nieruchomościami.  

15. Opracowywanie Planu Finansowego oraz Inwestycyjnego na potrzeby prawidłowego 

funkcjonowania obiektów Centrali oraz O/Rogowiec.  

16. Rozliczanie faktur kosztowych związanych z infrastrukturą techniczną Spółki oraz 

O/Rogowiec. 

17. Rozliczanie oraz wprowadzanie nowych Umów w Module RE. 

18. Rozliczanie podatków od nieruchomości, gruntów oraz środków transportu w Module 

RE.  

19. Wprowadzanie nowych obiektów najmu oraz środków transportu w Module RE.  

20. Przygotowywanie oraz wprowadzanie przepisów rozliczeniowych w Module RE.  

21. Tworzenie Projektów Inwestycyjnych na potrzeby infrastruktury technicznej w Module 

IMPS.  

22. Likwidacja majątku oraz wyposażenia Centrali oraz O/Rogowiec związanego  

z infrastrukturą techniczną.  

23. Przygotowywanie niezbędnych raportów, ankiet związanych z nieruchomościami Spółki 

oraz ochroną fizyczną i techniczną Spółki na potrzeby PGE S.A,  PGE GiEK S.A. 

24. Nadzór oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania telewizji przemysłowej 

znajdującej się w O/Rogowiec i Centrali Spółki.  



 

 

 

25. Przygotowywanie RFI w zakresie Zakupów związanych z Infrastrukturą Techniczną 

Centrali oraz O/Rogowiec.  

26. Opieka nad urządzeniami IT (serwery i stacje robocze) oraz urządzeniami peryferyjnymi, 

27. Umiejętność rozwiązywania problemów, dotyczących sprzętu komputerowego. 
 

Wymagania kwalifikacyjne: 

▪ minimum średnie o specjalności: zarządzanie, administracja lub informatyka, 

▪ doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok, 

▪ biegła obsługa pakietu MS Office, 

▪ umiejętność pracy w zespole,  

▪ umiejętność pracy pod presją czasu,  

▪ prawo jazdy kat. B,  

▪ kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach niestandardowych,  

▪ dyspozycyjność,  

▪ łatwość w nawiązywaniu kontaktów,  

▪ mile widziana znajomość programu SAP.  

 
Miejsce pracy: 

▪ Rogowiec,  
 
Oferujemy: 

▪ zatrudnienie na umowę o pracę, 
▪ możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, 

 
 
Dokumenty aplikacyjne: 

▪ - 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 19.08.2022 r.                       
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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