Nr ogłoszenia: 01.2021
Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

ELEKTRYK - ENERGETYK
Miejsce wykonywania
Miejsce wykonywania
pracy: pracy
‣ Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach
Zakres obowiązków
‣ stały nadzór oraz codzienna kontrolą urządzeń oraz systemów funkcjonujących na lotnisku,
‣ zapewnienie ciągłości eksploatacji urządzeń oraz systemów zainstalowanych na lotnisku w
ramach swoich obowiązków,
‣ wykonywanie czynności łączeniowych na sieci elektroenergetycznej SN i nn.,
‣ realizowanie zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń i usuwaniem awarii w sieci
elektroenergetycznej oraz oświetleniu nawigacyjnym (znajomość usuwania awarii w sieciach
SN i nn.),
‣ wykonywanie planowych zabiegów eksploatacyjnych i inwestycyjnych na sieci
elektroenergetycznej,
‣ wymiana osprzętu linii kablowych nn., zabezpieczeń SN i nn. w sieci elektroenergetycznej
oraz aparatury w rozdzielniach, złączach i szafkach nn.,
‣ samodzielne usuwanie usterek niecierpiących zwłoki,
‣ wykonywanie pomiarów wynikających z zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń systemów,
wykonywaniem konserwacji, eksploatacji, montażu, przeglądów i pomiarów okresowych
instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz systemów lotniskowych (rozdzielnie nn.,
UPS, siłownie DC, agregaty prądotwórcze, układy SZR, układy potrzeb własnych, układy
ładowania wózków elektrycznych).
Wymagania
‣ wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne mile widziane kierunkowe (elektryk,
energetyk, elektromechanik lub pokrewne),

‣ uprawnienia SEP „E” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe (w tym do wykonywania
czynności kontrolno-pomiarowych),
‣ niekaralność,
‣ umiejętności działania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w ruchu i pod presją,
‣ prawo jazdy kategorii B,
‣ gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Dodatkowy atutem będzie:
‣ znajomość podstaw informatyki, elektroniki, automatyki,
‣ znajomość systemów lotniczych, cieplnych i fotowoltaicznych,
‣ uprawnienia SEP „D” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe,
‣ uprawnienia SEP „E, D” Grupy 2 i 3,
‣ prawo jazdy kat C+E,
‣ posiadane uprawnienia UDT,
‣ znajomość pakietu MS Office,
‣ znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
Oferujemy
‣ interesującą pracę,
‣ możliwość rozwoju zawodowego i personalnego,
‣ wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
‣ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
‣ CV ze zdjęciem
‣ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tekst klauzuli poniżej)

CV powinno zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk Energetyk, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1)”

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
kariera@mazuryairport.pl
Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru ogłoszenia: 1.2021
Informacje dodatkowe
Postępowanie kwalifikacyjne następować będzie 2 etapowo:
•

analiza otrzymanych dokumentów

•

rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostaną
niezwłocznie i skutecznie poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji

