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STANOWISKO O JAKIE SIĘ
UBIEGASZ

Hydraulik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01 lutego 2005 - 01 lutego 2012

Hydraulik
Warsztat Instalacji Sanitarnych Hydro-Tech
- montaż instalacji centralnego ogrzewania
- montaż kotłów c.o.
- roboty kanalizacyjne
- biały montaż

01 marca 2000 - 01 marca 2004

Hydraulik
własna działalność gospodarcza
- montaż instalacji c.o. w domach jednorodzinnych i mieszkaniach prywatnych
- drobne prace naprawcze

1990 - 2005

Robotnik sezonowy
Prace sezonowe w Niemczech w okresach wakacyjnych

maj 1989 - październik 2000

Hydraulik
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Nowy Świt”, ul. Spółdzielcza 33, Pabianice
Naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych na terenie spółdzielni

1973 - 1989

Hydraulik
Szpital Rejonowy im. J. Biernackiego, 95-200 Pabianice
Naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych i ogrzewczych na terenie szpitala

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
1970 - 1973

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Pabianice
- techniczne podstawy budownictwa
- technologie robót instalatorskich
- podstawy działalności zawodowej
- bezpieczeństwo i higiena pracy

UMIEJĘTNOŚCI
Język ojczysty

polski
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Inne języki

Jan Stanisław Wójcik

ROZUMIENIE

niemiecki
rosyjski

MÓWIENIE

PISANIE

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne
wypowiadanie się

A1

A1

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Poziomy: A1/2: podstawowy - B1/2: średni - C1/2 zaawansowany
Europejski system opisu kształcenia językowego

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętność nawiązywania znajomości

Umiejętności organizacyjne /
kierownicze

Umiejętność organizacji miejsca pracy, terminowość i jakość wykonania powierzonych zadań

Umiejętności zawodowe

Wykonywanie bruzd i otworów w przegrodach budowlanych,
− wykonywanie instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, gazowej, wentylacji i klimatyzacji w różnych technologiach,
− montowanie uzbrojenia i urządzeń kontrolno – pomiarowych na przewodach instalacji sanitarnych,
− wykonywanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
− montowanie urządzeń lokalnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków,
− podłączanie instalacji grzewczej do lokalnych i centralnych źródeł ciepła,
− przygotowanie instalacji do przeprowadzenia prób szczelności i odbioru technicznego,
− lokalizowanie i usuwanie awarii eksploatowanych instalacji sanitarnych,

Inne umiejętności

brak

Prawo jazdy

B, C

INFORMACJE DODATKOWE
Uprawnienia gazownicze nr G-3/D-62/02, G-3/E-61/02
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