
 
 

Bart Sp. z o. o. firma realizująca pod klucz usługi w zakresie projektowania oraz generalnej realizacji inwestycji 
dla branży przemysłowej oraz ochrony środowiska, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata 
na stanowisko: 

 TECHNOLOG INSTALACJI OCHRONY ŚRODOWISKA - INSTALACJE ODSIARCZANIA                 
I ODPYLANIA SPALIN   

Zakres obowiązków: 

• dobór i projektowanie technologii oraz rozwiązań instalacji oczyszczania spalin dla zadań 
inwestycyjnych, 

• koordynacja prac projektowych pomiędzy wszystkimi branżami biorącymi udział w projektowaniu, 

• przygotowywanie wytycznych branżowych i specyfikacji dla podwykonawców i dostawców, a 
także weryfikacja otrzymanych ofert, 

• współpraca z Klientem oraz podwykonawcami, 

• współpraca z zespołem realizacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne w kierunku: energetyka, inżynieria środowiska, 

• co najmniej 2-letniego doświadczenia w projektowaniu i/lub realizacji instalacji odsiarczania i 
odpylania spalin obiektów małej i średniej energetyki, 

• znajomość systemów CAD, Inventor, CFD i podobnych 

• znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym samodzielną 
komunikację, 

• dyspozycyjność do wyjazdów, 

• prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji, 

• atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, 

• możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności, 

• przyjazną atmosferę w pracy. 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@bart-vent.pl. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bart Sp.z 
o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 41/I, 41-205 Sosnowiec w celu udziału w procesie rekrutacyjnym teraz i w 
przyszłości, 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). Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane 
do momentu wycofania przeze mnie zgody a wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak konieczne do udziału w rekrutacji. 
Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania 
ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym 
momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, 
a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają 
profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji." 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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