
 

 

Numer ref.: OO/07/2018       Miejsce pracy: Warszawa      Ważne do: 25.01.2018 r. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród  

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, 

karty sportowe, karty zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci 

i młodzieży, zakup upominków świątecznych dla dzieci, program Pracodawca Przyjazny 

Rodzinie i inne 

• możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach specjalistycznych szkoleń 

 

 • wykształcenie wyższe  

• wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do pracy z bronią 

• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku funkcyjnym w obszarze 

bezpieczeństwa 

• dobra znajomość w/w Ustaw 

• doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne 

• umiejętność myślenia koncepcyjnego i operacyjnego 

• odpowiedzialność za własne działania 

• umiejętności komunikacyjne 

• biegła obsługa komputera w zakresie MS Office 

• prawo jazdy kat. B 

• mile widziana znajomość jęz. angielskiego 

 

 

 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

APLIKUJ Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby 
niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze  zm.).  
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest 
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko 
z wybranymi kandydatami.  
 

ORLEN Ochrona to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN zajmująca się zapewnieniem należytego 

bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A oraz Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka oferuje wysokiej jakości, 

kompleksowe pakiety profesjonalnych usług z szeroko rozumianego rynku ochrony zarówno 

w kraju jak i za granicą. Dedykowane są one klientom o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 

kraju, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego, w tym 

w szczególności branży rafineryjno - petrochemicznej. ORLEN Ochrona posiada niekwestionowaną 

pozycję lidera rynku ochrony w branży rafineryjno - petrochemicznej. 

Zapewniając ochronę i bezpieczeństwo - napędzamy przyszłość.  

Proszę o przesłanie aplikacji na adres:  

kadry.orlenochrona@orlen.pl 

wpisując w temacie wiadomości: Koordynator Operacyjny i numer ref. ogłoszenia 

  

Koordynator Operacyjny 

w Dziale Ochrony Krajowej 

 

 

• prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie z: Ustawą o ochronie osób i mienia, 

Ustawą o środkach przymusu bezpośredniego oraz aktami wykonawczymi do 

w/w Ustaw i wewnętrznymi regulacjami Spółki 

• nadzór i koordynację realizowanych usług w podległym obszarze 

• prowadzenie rozmów i pozyskiwanie nowych klientów 

• prowadzenie bieżącej rekrutacji w podległym obszarze 

• prawidłowe rozliczanie czasu pracy oraz realizacji usług w podległym obszarze zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa 

• dokonywanie wyboru najlepszych rozwiązań w ramach przyjętych standardów jakościowych 

i ilościowych z uwzględnieniem wpływu zmiennych warunków zewnętrznych 

• inicjowanie działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania usług 

• utrzymanie w czasie służby właściwej dyscypliny oraz reagowanie na wszelkie przewinienia 

i wykroczenia w służbie ochronnej 

 


