
       Elbląg,18 listopada 2019 roku 
 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z. o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 
Specjalista ds. technicznych 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 
 

1. Bieżący monitoring programów UE i innych w zakresie możliwości pozyskiwania środków na 
realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki. 

2. Przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pomocowych. 
3. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie Świadectw Energetycznych w zakresie 

prowadzonych przez Spółkę inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. 
4. Prowadzenie spraw związanymi z koncesjami i pozwoleniami. 
5. Uczestnictwo w opracowywaniu szeroko rozumianych koncepcji rozwojowych systemu 

ciepłowniczego miasta. 
6. Opracowywanie bilansu mocy cieplnej systemu, mocy przyłączeniowej, mocy niezbędnej dla 

systemu ciepłowniczego z podaniem sposobu pokrycia tego bilansu. 
7. Opracowywanie prognoz zakupu i sprzedaży ciepła na kolejny rok kalendarzowy. 
8. Podejmowanie działań mających na celu optymalizację  parametrów pracy systemu 

ciepłowniczego. 
9. Prowadzenie analiz technicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania ciepła sieciowego. 
10. Uczestnictwo w przygotowywaniu materiałów promocyjnych i reklamowych, przygotowywanie. 

informacji o firmie dla mediów lokalnych  we współpracy z właściwymi komórkami 
organizacyjnymi. 

11. Podejmowanie własnych inicjatyw oraz współdziałanie z innymi pracownikami Spółki w celu 
zmniejszania strat ciepła i czynnika grzewczego na przesyle oraz w miejscach dystrybucji. 

12. Prowadzenie monitoringu nowości ciepłowniczych i wdrażanie  rozwiązań technicznych i 
technologicznych z zakresu ciepłownictwa zgodnie z  dokonującym się postępem naukowym. 

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

14. Prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu wykonywanych zadań. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 

• min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku, 
• wykształcenia wyższego, 
• znajomości obsługi pakietu MS Office, mile widziana umiejętność  obsługi programów  CAD 
• inicjatywy w działaniu i we wdrażaniu zmian, 
• umiejętność pracy zespołowej, 
• komunikatywności, kreatywności, dyspozycyjności, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl  do 
dnia 01.12.2019 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 

specjalisty ds. technicznych w dziale rozwoju. 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 20.12.2019 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) Zamieszczony wizerunek w  CV odbywa się za Państwa zgodą. 

6) Zamieszczone w CV dane wykraczające  poza Kodeks Pracy umieszczone są przez Państwo dobrowolnie i 

za Państwa zgodą odbywają. 

7) 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). 

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

przetwarzanie danych osobowych lub przez okres trwania procesu rekrutacji. 

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

10) 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. 

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

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

rekrutacyjnym. 

12) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 
 


