
        Elbląg, 30 marzec 2018 roku 

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z.o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Inspektora / Specjalisty w Dziale Rozwoju 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

 Wykonywanie lub asysta przy projektowaniu sieci, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych,  

 Wykonywanie uzgodnień międzybranżowych w zakresie kolizji z obiektami cieplnymi, 

 Opracowywanie warunków technicznych na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne oraz Prawo 
Budowlane i aktów wykonawczych, 

 Przygotowywanie koncepcji rozwojowych na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, 

 Przygotowywanie nowych umów przyłączeniowych od strony techniczno-formalnej, 

 Sporządzanie ofert techniczno-handlowych dla nowych odbiorców, 

 Sporządzanie niezbędnych danych eksploatacyjnych na potrzeby innych komórek Spółki, 

 Podejmowanie własnych inicjatyw oraz współdziałanie z innymi pracownikami Spółki w celu 
pozyskania nowych odbiorców ciepła, 

 Wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby określenia czasu zwrotu dla nowych 
inwestycji, 

 Wykonywanie doboru urządzeń ciepłowniczych, w tym regulatorów, AKiP, urządzeń pomiarowo-
rozliczeniowych, na potrzeby realizowanych inwestycji, 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 Wyższego wykształcenia technicznego (inżynieria sanitarna lub pokrewne), 

 Uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - w procesie rekrutacji będą 
również uwzględniane osoby, które są w trakcie pozyskiwania w/w uprawnień, 

 Doświadczenia w pracy w branży ciepłowniczej lub energetycznej, 

 Wiedzy na temat funkcjonowania obiektów energetyki przemysłowej i komunalnej oraz zagadnień 
formalno - prawnych związanych z branżą ciepłowniczą, 

 Umiejętność posługiwania się programem do projektowania AutoCAD, 

 Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office, Internet, PowerPoint ), 

 Umiejętności pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy, także pod presją czasu, 

 Dbałości o jakość wykonywanej pracy, 

 Odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, 

 Komunikatywności, kreatywności, 

 Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

 Atrakcyjne warunki zatrudnienia,  

 Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,  

 Ciekawą  i pełną wyzwań pracę, 

 Szeroki program szkoleniowy, 

 Możliwości rozwoju zawodowego, 

 Pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole ludzi nastawionych na sukces, 



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl do dnia 30.04.2018 
roku. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

 

 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość 

skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 16.05.2018 r. oznacza, że 

oferta nie została przyjęta.  

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w nadsyłanych ofertach jest Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą 

przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016. poz. 922) 

w celach rekrutacyjnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy także, że oferty i 

dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone. 


