Metropolitan Water Reclamation
District of Greater Chicago

Administrator audiowizualny
Analityk audiowizualny
Asystent księgowy
Księgowy III
Kierownik działu księgowości
Pomoc administracyjna prezesa
Asystent administracyjny
Asystent administracyjny komisarzy- sekretarz
Asystent administracyjny komisarzy- projekty
specjalne dotyczące bezpieczeństwa

Berufsbezeichnungen

Młodszy analityk ds. zasobów ludzkich (Analityk
ds. zasobów ludzkich nr 2)
Młodszy inżynier mechanik
Młodszy inżynier kontroli procesu
Młodszy inżynier konstrukcji
Biostatystyk
Murarz
Analityk ds. budżetu i zarządzania
Pracownik ds. budżetu
Analityk biznesowy

Pracownik administracyjny

Specjalista ds. zakupów

Pomocnik administracyjny komisarza

Administrator rysunku technicznego i
projektowania wspomaganego komputerem

Pracownik ds. usług administracyjnych
Specjalista ds. administracyjnych
Technik rolnictwa I
Technik rolnictwa II
Administrator aplikacji
Analityk aplikacji
Programista aplikacji
Praktykant - Stażysta tokarz
Praktykant - Stażysta operator urządzeń
Biolog wodny
Ślusarz architektoniczny
Ślusarz architektoniczny brygadzista
Zastępca prawnika
Asystent głównego operatora urządzeń
Asystent inżyniera budownictwa
Asystent dyrektora ds. technicznych
Asystent dyrektora ds. zasobów ludzkich
Asystent dyrektora ds. technologii
informatycznych (dawniej 1595)

Stolarz
Stolarz nadzorca
Stolarz brygadzista
Główny elektryk
Komendant główny policji
Główny operator urządzeń I
Główny operator urządzeń II
Główny dyspozytor elektrowni I
Główny operator prasy drukarskiej
Przewodniczący rady służby publicznej
Członek rady służby publicznej
Administrator roszczeń
Specjalista ds. roszczeń
Pracownik/Dyrektor finansowy
Komisarz
Komisarz-przewodniczący komisji finansów
Kontroler finansowy
Administrator systemów komputerowych

Asystent dyrektora ds. utrzymania i eksploatacji

Koordynator systemów komputerowych

Asystent dyrektora ds. monitorowania i badań

Administrator baz danych

Asystent dyrektora ds. zaopatrzenia i
gospodarki materiałowej

Analityk baz danych

Asystent inżyniera elektryka
Asystent inżyniera eksploatacji oczyszczalni II
Asystent mistrza mechanika
Asystent inżyniera mechanika
Asystent inżyniera konstrukcji
Asystent skarbnika
Młodszy biolog wodny

Zastępca dyrektora ds. utrzymania i eksploatacji
Zastępca dyrektora ds. monitorowania i badań
Zastępca radcy prawnego
Analityk ds. obsługi informatycznej
Specjalista ds. obsługi informatycznej
Dyrektor ds. technicznych
Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Młodszy architekt

Dyrektor ds. technologii informatycznych
(dawniej 1595)

Młodszy inżynier budownictwa

Dyrektor ds. utrzymania i eksploatacji

Młodszy inżynier elektryk

Dyrektor ds. monitorowania i badań

Młodszy mikrobiolog ds. ochrony środowiska

Dyrektor ds. zaopatrzenia i gospodarki
materiałowej

Administrator ds. różnorodności kulturowej
Specjalista ds. różnorodności kulturowej
Konserwator maszyn i urządzeń elektrycznych
Konserwator maszyn i urządzeń elektrycznych
nadzorca
Konserwator maszyn i urządzeń elektrycznych
brygadzista
Mechanik elektryk
Mechanik elektryk nadzorca
Młodszy mechanik elektryk nadzorca
Operator maszyn i urządzeń elektrycznych I
Operator maszyn i urządzeń elektrycznych II
Koordynator programu planowania
kryzysowego
Inżynier ds. remediacji terenu
Inżynier eksploatacji oczyszczalni
Projektant techniczny II
Projektant techniczny III
Pracownik techniczny III
Pracownik techniczny IV
Pracownik techniczny V
Chemik ds. ochrony środowiska
Mikrobiolog ds. ochrony środowiska
Kierownik ds. monitorowania i badań ochrony
środowiska
Naukowiec ds. badań ochrony środowiskowa
Technik badań ochrony środowiska
Gleboznawca ds. ochrony środowiska
Specjalista ds. ochrony środowiska
Dyrektor wykonawczy
Administrator obiektów
Analityk finansowy
Strażak-smarownik
Radca prawny
Analityk informacji geograficznej
Artysta grafik
Główny zastępca prawnika
Główny specjalista ds. zakupów
Szef sklepu
Technik urządzeń dźwignicowych
Technik urządzeń dźwignicowych nadzorca
Analityk ds. zasobów ludzkich
Asystent ds. zasobów ludzkich
Kierownik ds. zasobów ludzkich
Kierownik ds. technologii informatycznych
Chemik aparatowy
Chemik aparatowy II
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Stażysta

Pracownik kontroli zanieczyszczeń II

Badacz

Dyspozytor elektrowni

Ślusarz nadzorca

Mechanik elektrowni

Administrator ds. bezpieczeństwa technologii
informatycznych

Mechanik elektrowni brygadzista

Analityk bezpieczeństwa technologii
informatycznych
Analityk wsparcia technologii informatycznych I
Analityk wsparcia technologii informatycznych II
Koordynator wsparcia technologii
informatycznych

Prezes
Główny architekt
Główny prawnik
Główny inżynier budownictwa
Główny inżynier elektryk
Główny inżynier

Asystent laboratoryjny

Główny naukowiec ds. ochrony środowiska

Technik laboratoryjny I

Główny inżynier mechanik

Technik laboratoryjny II

Główny właściciel sklepu

Robotnik nadzorca

Główny inżynier konstrukcji

Asystent prawny

Operator prasy drukarskiej

Tokarz

Kierownik biura zarządzania projektami

Tokarz nadzorca

Kierownik projektu

Tokarz brygadzista

Specjalista ds. publicznych

Pracownik utrzymania czystości klasa A

Specjalista ds. publicznych - dwujęzyczny

Pracownik utrzymania czystości klasa A,
zmianowy

Pracownik ds. publicznych i międzyrządowych

Pracownik utrzymania czystości klasa B
Analityk zarządzania II
Analityk zarządzania III (starszy analityk ds.
budżetu i zarządzania nr 2)

Koordynator ds. zapewnienia jakości
Kierownik ds. zarządzania ryzykiem
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Kierownik ds. bezpieczeństwa

Zarządzający inżynier budownictwa

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Zarządzający inżynier elektryk

Sekretarz

Inżynier zarządzający

Sekretarz funkcjonariusza

Zarządzający inżynier mechanik

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Zarządzający inżynier konstrukcji

Starszy administrator aplikacji

Główny mechanik

Starszy programista aplikacji

Pracownik ds. obrotu materiałami

Starszy biolog wodny

Kierownik ds. planowania materiałów

Starszy architekt

Dyspozytor pojazdów silnikowych

Starszy prawnik

Kierownik dyspozycji pojazdów silnikowych

Starszy analityk ds. budżetu i zarządzania

Analityk sieci

Starszy specjalista ds. zakupów

Inżynier sieci

Starszy inżynier budownictwa

Operator urządzeń I

Starszy administrator systemów
komputerowych

Operator urządzeń II
Malarz
Malarz brygadzista
Operator łodzi patrolowej
Monter izolacji
Monter rur
Monter rur nadzorca
Monter rur brygadzista

Starszy administrator ds. bezpieczeństwa
technologii informatycznych
Starszy technik laboratoryjny
Starszy asystent prawny
Starszy inżynier mechanik
Starszy inżynier sieci
Starszy inżynier kontroli procesów
Starszy kierownik projektu
Starszy specjalista ds. publicznych
Starszy analityk ds. zarządzania ryzykiem
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa
Starszy specjalista ds. sklepów
Starszy inżynier konstrukcji
Starszy administrator systemów
Starszy programista systemów
Blacharz
Blacharz brygadzista
Specjalista ds. remediacji terenu
Sklepikarz
Kierownik ds. zarządzania zapasami
Specjalista ds. sklepów
Ślusarz konstrukcyjny
Ślusarz konstrukcyjny brygadzista
Księgowy nadzorujący
Analityk nadzorujący ds. budżetu i zarządzania
Chemik nadzorujący ds. ochrony środowiska
Specjalista nadzorujący ds. ochrony środowiska
Chemik nadzorujący oprzyrządowanie
Specjalista nadzorujący ds. sklepów
Administrator systemów
Analityk systemów
Dyspozytor systemów
Specjalista ds. wsparcia systemów II
Specjalista ds. telekomunikacji
Skarbnik
Operator oczyszczalni I
Operator oczyszczalni II
Operator oczyszczalni III

Starszy administrator baz danych

Kierowca ciężarówki

Starszy specjalista ds. obsługi informatycznej

Kierowca ciężarówki nadzorca

Starszy specjalista ds. różnorodności

Wiceprezes

Starszy inżynier elektryk

Webmaster

Starszy inżynier
Starszy chemik ds. ochrony środowiska
Starszy mikrobiolog ds. ochrony środowiska

Hydraulik

Starszy naukowiec ds. badań ochrony
środowiska

Hydraulik nadzorca

Starszy technik badań ochrony środowiska

Porucznik policji

Starszy gleboznawca ds. ochrony środowiska

Policjant

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska

Sierżant policji

Starszy analityk ds. zasobów ludzkich

Pracownik kontroli zanieczyszczeń I

Starszy chemik aparatowy
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