
 

Targi Kielce S.A. to firma z 25 letnią tradycją specjalizująca się  
w kompleksowej organizacji imprez wystawienniczych oraz konferencyjnych o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym. 

 

Targi Kielce S.A. poszukują kandydata/ki na stanowisko: 

Hydraulik-Automatyk 

Miejsce pracy: Kielce 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:  

 wykonywanie tymczasowych podłączeń stoisk targowych i urządzeń do instalacji wodno-
kanalizacyjnej i sprzężonego powietrza, 

 konserwacje oraz naprawy bieżące sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej  
i sanitarnej C.O., sieci hydrantowej, urządzeń i sprzętu i wyposażenia, 

 dokonywanie odczytów stanów liczników wody i energii cieplnej, 

 nadzór i obsługa wynajętych urządzeń i  sprzętu (kompresory), 
 nadzór nad pracą oraz obsługę urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych, w tym: węzłów cieplnych wraz z instalacjami grzewczymi, central 
wentylacyjnych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wentylatorów, klimatyzatorów  

i klimakonwektorów, agregatów wody lodowej, automatyki, systemu BMS, wbudowanych 
instalacji hydraulicznych w tym cieplnych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wymagania: 
 wykształcenie średnie techniczne 
 doświadczenie w wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych i sprzężonego powietrza 

oraz w eksploatacji i nadzorze wyżej wymienionych urządzeń, 
 uprawnienia kwalifikacyjne Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przesyłające, zużywające 

ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie obsługi i konserwacji  na stanowisku 
Eksploatacji, 

 umiejętność obsługi automatyki sterującej pracą w/w instalacji i urządzeń, 
 znajomość zasad działania urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych,  

 umiejętność  czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, 
 dyspozycyjność na wypadek awarii, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (kontakt z wystawcą).  
 

Oferujemy: 
 pracę ciekawą i pełną wyzwań, 

 zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 umowę o pracę na pełny etat, 
 szkolenia, 
 pakiet socjalny. 

 
 

Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz  
z klauzulą dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji do 
dnia 31.03.2018 r. na adres: rekrutacja@targikielce.pl lub dostarczyć bezpośrednio do firmy. 
 
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 


