
Kierownik Biogazowni
w spółce CHP Energia sp. z o.o. 

Numer ref.: RZ B3 Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie  Ważne do: 31-12-2022

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę

będąc odpowiedzialnym za:

• kierowanie biometanownią zgodnie ze wspólnie przyjętymi standardami i obowiązującym 

prawem

• zarządzanie procesem biotechnologicznym produkcji biometanu, w tym długofalowe ustalanie 

ilości i rodzaju podawanych substratów oraz ekstrahowanych pofermentatów

• planowanie i kontrolowanie działań oraz nadzór zapewniający prawidłową eksploatację 

maszyn i urządzeń w biometanowni

• zapewnienie spełnienia wymagań środowiskowych i prawnych prowadzonych procesów, w 

tym przetwarzania odpadów

• kontrola i zapewnienie realizacji planów produkcyjnych zgodnie z ustalonym budżetem

• cykliczne raportowanie zgodnie z ustalonym formatem, w tym sprawozdawczość z zakresu 

działalności eksploatacyjnej

• zarządzanie kosztami produkcyjnymi i ich optymalizacja

• zarządzanie podległym zespołem pracowników

• egzekwowanie przestrzegania zasad BHP, przepisów prawa pracy, wewnętrznych 

regulaminów

• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy i podmiotami z grupy kapitałowej

• bieżąca współpraca z instytucjami państwowymi, w tym z władzami lokalnymi oraz z 

podmiotami współpracującymi z biometanownią

• egzekwowanie realizacji postanowień umownych zawartych przez biometanownię

• opracowywanie niezbędnych wniosków, analiz i opinii związanych z bieżącą eksploatacją 

biometanowni

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, rozwijającej się firmie

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy

• możliwość rozwoju zawodowego w perspektywicznej branży

• wsparcie zespołu w realizacji celów i rozwoju własnym

• wykształcenie minimum średnie, kierunkowe elektryczne / teletechniczne lub rolnicze

• minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub 2 lata na stanowisku kierownika 

w eksploatacji instalacji technicznych lub utrzymaniu ruchu

• doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą techniczną

• doświadczenie w proceduralnym systemie pracy, np. HACCP

• znajomość zagadnień branżowych, w tym rynku rolnego i odpadowego

• znajomość prawa energetycznego, w tym gazowego i przepisów powiązanych oraz prawa 

ochrony środowiska

• znajomość obowiązujących przepisów BHP oraz Przepisów Prawa Pracy

• podstawowa znajomość zagadnień finansowych i księgowych

• umiejętność budowania zespołu

• umiejętność analitycznego myślenia

• odporność na stres

• samodzielność i dobra organizacja pracy

• prawo jazdy kat. B

Pracując u nas możesz liczyć na:

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

APLIKUJ

* KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia , NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025; 
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem        
e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania 
danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: nie dotyczy;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez do końca roku, w którym zostały pozyskane;
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane 
dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

* ZGODY

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższych zapisów:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu 
realizacji procesu rekrutacyjnego. 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Południe S.A., w celu 
realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

*Nie potrzebne skreślić

……………………………………………
(podpis kandydata)

Wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja.poludnie@orlen.pl wpisując w temacie wiadomości: 

Nr ref.: RZ B3 Kierownik Biogazowni

Zgłoszenie powinno zawierać:

• życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych*

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści zamieszczonej poniżej*

ORLEN Południe to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w produkcji i sprzedaży

biopaliw, biokomponentów, parafin, rozpuszczalników oraz produktów uzyskiwanych podczas

przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk

na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki

ORLEN Południe w kierunku biorafinerii.


