
                                    
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zapewnia dostawy ciepła mieszkańcom, instytucjom 

i przedsiębiorstwom na terenie Elbląga i okolic. Korzystamy z nowoczesnych technologii informatycznych. 

Wdrożyliśmy zdalny odczyt liczników ciepła, a wszystkie węzły ciepłownicze wyposażone są w układy 

automatycznej regulacji. To pozwala odbiorcom na racjonalne i oszczędne korzystanie z ciepła. Rozbudowujemy 

naszą sieć i czynimy ją bardziej ekologiczną. Dołącz do nas! Zatrudnimy: 

 

Kierownika Działu Zarządzania Projektami 

 

Twoje zadania:  

 

• przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji, 
modernizacji i remontów sieci ciepłowniczych, 

• raportowanie postępów prowadzonych inwestycji i monitorowanie ich budżetu, 

• określanie zakresu inwestycyjnego oraz przygotowywanie i weryfikację kosztorysów inwestorskich i ofertowych, 

• współpraca z biurami projektowymi, urzędami, wykonawcami oraz klientem w zakresie przygotowania i 
realizacji inwestycji, 

• nadzór techniczno-inwestycyjny nad realizacją inwestycji, robót modernizacyjnych i remontowych na sieciach 
ciepłowniczych, 

• rozliczanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i budowania przyłączy. 
 

Potrzebne Ci będzie:  

 

• doświadczenie na podobnym stanowisku (2 - 5 lat), 

• wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria środowiska, budownictwo, elekroenergetyka), 

• znajomość programów informatycznych - MS Office, Egeria, kosztorysowanie, typu CAD, 

• uprawnienia zawodowe - do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

• czynne prawo jazdy kat. B. 
 
 

Od nas dostaniesz:  

 

• stabilne warunki zatrudnienia na umowie o pracę, 

• benefity: bony na święta, dodatkowy fundusz wakacyjny, dodatkowa prywatna opieka zdrowotna, 

• Pracowniczy Program Emerytalny, 

• możliwości rozwoju, 

• samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

• elastyczność w sposobie wykonywania pracy, 

• możliwość korzystania z firmowego parkingu, 

• czynienie Elbląga lepszym miejscem do życia. 
 

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

do dnia 27.09.2020r. 

 



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 kierownika działu zarządzania projektami. 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. 

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. 

 


