
 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
                 Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko  

Elektromonter 

 
Miejsce pracy: Elbląg 

Opis stanowiska: 

1. Konserwacja oraz obsługa  instalacji elektrycznej i urządzeń  w węzłach cieplnych.  

2. Prace kontrolno-pomiarowe, a w szczególności pomiary ochronne z zakresu ochrony 

przeciw porażeniowej instalacji węzłów cieplnych wraz z wykonaniem dokumentacji z 

pomiarów. 

3. Naprawy , remonty  oraz usuwanie awarii i usterek dotyczących instalacji 

elektrycznych, urządzeń i układów sterowania elektrycznego w węzłach cieplnych. 

4. Montaż i wymiana instalacji elektrycznej i automatyki  na podstawie dokumentacji 

technicznej. 

5. Wykonywanie oględzin i przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych w węzłach 

cieplnych. 

 

Wymagania ogólne: 

• Wykształcenie ogólne: średnie lub zawodowe  

• Wykształcenie kierunkowe: elektryk / elektromechanik / elektromonter 

 

Wymagania dodatkowe: 

• Uprawnienia zawodowe: Uprawnienia Eksploatacyjne "E" Gr I , "D" Gr I 

• Doświadczenia na stanowisku elektromontera lub elektryka min. 3 lat. Mile widziane 

doświadczenie w branży elektroenergetycznej lub sanitarnej. 

• Umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych 

• Obsługa komputera w podstawowym zakresie; znajomość w stopniu podstawowym 

Microsoft Office 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

•   rzetelności; 

•   sumienności; 

•   operatywności; 

•   odpowiedzialności; 

•   zaangażowania. 

 

Oferujemy: 

• Możliwości rozwoju zawodowego 

• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia 

• Pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole. 

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

12.10.2018 roku. 

 

 



 

Prosimy o zawarcie w CV klauzul:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w  82-300 Elbląg, 

ul. Fabryczna 3, numer KRS 0000127954 w celu rekrutacji na stanowisko pomocnika operatora 

kotłów. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam 

treść klauzuli informacyjnej, a w szczególności znam cel i sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo dostępu do treści moich danych, prawo ich poprawiania oraz 

możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie 

możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 

24.10.2018 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

Informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. 

Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, NIP:  578-000-26-19, REGON: 170070454, e-mail: epec@epec.elblag.pl, telefon: 55 

61-13-200. 

2) możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

iod@epec.elblag.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i w zakresie 

wynikającym z Kodeksu Pracy. 

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez  Państwa zgoda na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub przez okres trwania procesu rekrutacji. 

7) Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

8) Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie przez  Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, w 

przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uwzględnienie Pana / Pani CV w procesie rekrutacyjnym. 

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 


