OPIS STANOWISKA
Funkcja

Wiertacz

Cel
zatrudnienia

Firma WJ Groundwater Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w 2013 roku, kiedy
to została wykonawcą robót odwodnieniowych w ramach realizacji Nowego Dworca i
Tunelu Łódź Fabryczna.
Obecnie WJ Groundwater Sp. z o.o. prowadzi działalność w Polsce w sektorze
budowlanym związanym z robotami polegającymi na odwodnieniach wykopów.
W związku z dynamicznym rozwojem Spółka otwiera rekrutację na stanowisko
operatora wiertnicy.

Miejsce pracy

Budowy na terenie całego kraju.

Zakres
obowiązków









Pełnienie funkcji wiertacza przy obsłudze samojezdnego urządzenia
wiertniczego (PSM, Comacchio, Klemm, MDT, Soilmec lub inne) na podwoziu
gąsienicowym
Wiercenie i montaż studni depresyjnych (odwodnieniowych) oraz piezometrów
systemem obrotowym na prawy obieg płuczki, w rurach osłonowych i bez
Rozładunki i załadunki sprzętu wiertniczego
Obsługa terenowego wózka widłowego – rozładunki i załadunki pomocniczego
sprzętu wiertniczego (pompy, rury, zbiorniki)
Montaż pomp głębinowych
Wykonywanie pompowań oczyszczających i pomiarowych studni oraz
piezometrów

Dodatkowo, w przypadku przestoju w robotach wiertniczych, wymagane mogą
być:




Wymagania








Środowisko i
warunki
wykonywania
pracy

Wykonywanie instalacji igłofiltrowych, układanie rurociągów dla celów
odwodnienia terenu, układanie kabli elektrycznych
Pełnienie dozoru nad systemami odwodnieniowymi
Praca w siedzibie Spółki – zaplecze magazynowe

Uprawniony do pracy na terenie UE
Min 1 rok doświadczenia w pełnieniu funkcji pierwszego wiertacza
Min 1 rok doświadczenia w pracy na budowie
Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia UDT – wózek jezdniowy podnośnikowy (jeżeli brak, firma zapewni
szkolenie i egzamin)
Brak przeciwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3m)

Wykonywanie prac wiertniczych odwodnieniowych zarówno w otwartym terenie jak
również w przestrzeniach zamkniętych (piwnice, tunele, szachty itd).
Wymagana może być praca w godzinach nadliczbowych, również w soboty, niedziele
i święta państwowe i kościelne.

Umowa

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Następnie Umowa na czas nieokreślony.
Możliwy system równoważonego czasu pracy.

Wynagrodzenie
i premie/

Wynagrodzenie podstawowe – Do negocjacji.
Premia roczna uznaniowa – Zależna od wyników finansowych Spółki

Warunki
rozliczania
czasu pracy/
Narzędzia
pracy.

Premia kwartalna „wiertnicza” – 30,00 zł netto / 1 studnię lub piezometr
Dodatek za pracę poza miejscem zamieszkania – 23,00 zł netto / 1 dzień
Praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, święta – Rozliczane zgodnie
z Kodeksem Pracy
Zakwaterowanie –Mieszkanie lub hotel (Koszt pokrywa WJ)
Samochód służbowy z kartą paliwową opłacaną przez WJ

Uwarunkowania
psychofizyczne

Wykonywanie wyżej opisanej funkcji wymaga odpowiedniego przygotowania
fizycznego jak i psychicznego (możliwe częste godziny nadliczbowe, praca na terenach
otwartych w różnych warunkach pogodowych, podnoszenie ciężkich materiałów,
wykonywanie powtarzających się czynności)
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