
 

 
 

Gas Storage Poland sp. z o.o. (GSP) jest spółką z GK PGNiG S.A., której podstawowym przedmiotem 
działalności jest wykonywanie zadań operatora systemu magazynowania gazu. GSP prowadzi dodatkowo 
działalność w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego obejmującego projektowanie, budowę i eksploatację 
komór magazynowych. 

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. ochrony środowiska 

Miejsce pracy: KPMG Mogilno, Palędzie Dolne 

Główne zadania: 
• Prowadzenie monitoringu środowiskowego, ocena i kontrola stanu środowiska w rejonie prowadzonej działalności 

zakładu górniczego KPMG Mogilno. 

• Prowadzenie gospodarki odpadami. 

• Prowadzenie monitoringu emisji CO2. 

• Sporządzanie Programów monitoringu środowiskowego, kart informacyjnych przedsięwzięcia, ocen oddziaływania na 

środowisko i innych dokumentów wymaganych w obszarze ochrony środowiska. 

• Sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska oraz Europejskiego Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji [EU ETS]. 

• Sporządzanie dokumentacji dotyczącej korzystania ze środowiska i podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 

gazu, naliczanie wysokości opłat. 

• Dozorowanie prac wykonywanych przez specjalistyczne firmy zewnętrzne. 

• Przygotowanie dokumentacji i udział w kontrolach organów administracyjnych. 

Wymagania:  

• Wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie ochrony środowiska lub geologii. 

• Wiedza specjalistyczna w zakresie ochrony środowiska i monitoringu środowiska. 

• Mile widziane min. 2 letnie doświadczenie w obszarze monitoringu i ochrony środowiska. 

• Znajomość przepisów Prawa dotyczącego ochrony środowiska. 

• Obsługa komputera w zakresie MS Office, wskazana znajomość oprogramowania GIS. 

• Inicjatywa w działaniu, samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz dobra organizacja pracy. 

• Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:  
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• atrakcyjny pakiet socjalny (w tym prywatna opieka medyczna). 
 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Gas Storage Poland sp. z o.o. w procesie rekrutacji”. do dnia 06.05.2019 roku 

na adres:hr@gas-storage.pl  

Chronimy przekazywane nam Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Pod tym linkiem znajdziecie Państwo więcej 
szczegółów: RODO 
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