
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  w 

Tomaszowie Lub. poszukuje kandydatów na stanowisko:   

  

Kierowcy- ładowacza nieczystości  
  

CV (z nr telefonu) wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną należy złożyć  

w okresie od 27.07.2021r. do 10.08.2021r. złożyć w sekretariacie Spółki lub 

przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 37A 22-600 

Tomaszów Lubelski albo na adres mailowy: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl  

  

Kandydaci będą wzywani na rozmowę indywidualną, podczas której należy być 

wyposażonym w środki ochrony indywidualnej zakrywającej usta i nos.  

  

Dokumentów bez podpisanej klauzuli informacyjnej nie przyjmujemy,  a w 

przypadku zamieszczenia w CV zdjęcia kandydata, prosimy o wpisanie oprócz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przetwarzanie wizerunku.  

  

Wymagania na stanowisku kierowcy – ładowacza nieczystości w Zakładzie 

Oczyszczania Miasta PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.  

Zakres obowiązków kierowcy:  Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu 

przed wyruszeniem w trasę.  Prowadzenie pojazdu ciężarowego 

przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych.  Kierowanie pojazdem 

zgodnie z wyznaczoną trasą odbioru odpadów.  

• Zabezpieczenie przewożonego ładunku.  

• Prowadzenie dokumentacji związanej z codziennym odbiorem odpadów.  

• Obsługa, konserwacja, utrzymanie czystości i drobne naprawy pojazdu.  

• Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa  i 

higieny pracy.  

  

Wymagania :  

• Prawo jazdy kat C+ E + kod 95.  

• Karta kierowcy do tachografu cyfrowego.  

• Dobra znajomość miasta i okolic.  

• Dobra wydolność fizyczna.  Kultura osobista.  

• Umiejętność pracy w zespole.  

  



Zakres obowiązków ładowacza nieczystości:  

• Przetaczanie pojemników z odpadami do pojazdu i umieszczanie ich na 

podnośniku hydraulicznym, wysypywanie ich zawartości do wnętrza 

skrzyni pojazdu za pomocą dźwigni podnośnika, obsługa automatycznej 

zgniatarki.  Opróżnianie koszy i pojemników na śmieci znajdujących się 

w miejscu publicznym.  

• Ręczny załadunek odpadów stałych zbieranych selektywnie w workach.  

• Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy.  

  

Ze swojej strony gwarantujemy:  

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.  

• Przyjemną atmosferę.  

  

  

  

  


