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W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy poszukujemy zdolnych i ambitnych 

inżynierów elektryków do pracy w branży elektroenergetycznej na stanowisko: 

 

 Kierownika Działu Projektowego (KDP). 

 

Poniżej przedstawiamy krótki opis zakresu prac: 

 

Zakres obowiązków: 

 

 projektowanie instalacji w zakresie obwodów wtórnych i urządzeń i układów   

elektrycznych, elektroenergetycznych i energoelektronicznych elektrowni, stacji 

elektroenergetycznych itp.  

 znajomość problematyki projektowej związanej z układami elektroenergetycznymi,  

 pełnienie funkcji kierownika działu w tym: 

 

1. Organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, 

zapewnienie odpowiednich warunków pracy; 

2. Właściwy pod względem fachowym dobór pracowników i ocena ich kwalifikacji, 

ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności oraz udzielanie wytycznych  

i wskazówek podległym pracownikom, obiektywna ocena wykonywanej przez nich 

pracy;  

3. Dbałość o przestrzeganie regulaminu pracy, wnioskowanie w sprawach 

wynikających ze stosunku pracy;  

4. Planowanie i formułowanie zadań bieżących, ocena tendencji i kierunku rozwoju 

działu;  

5. Zabezpieczenie realizacji zadań planowych, racjonalne wykorzystanie sił  

i środków, opracowywanie zagadnień w zakresie działania komórki oraz 

dokonywanie niezbędnych usprawnień na kierowanym i nadzorowanym odcinku 

pracy;  

6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad czynnościami i terminowym załatwianiem 

spraw, kontrola wewnętrzna, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie 

Działu;  

7. Znajomość i przestrzeganie misji i polityki przedsiębiorstwa oraz wdrażanie ich na 

każdym stanowisku pracy;  

8. Bieżąca współpraca z wszystkimi działami celem opracowywania ofert i sprawnej 

realizacji zadań na wysokim poziomie technicznym i jakościowym,  

9. Współpraca i godne reprezentowanie firmy oraz dbałość o jej wizerunek podczas 

kontaktów z Klientem, utrzymywanie bieżących kontaktów oraz pozyskiwanie 

nowych potencjalnych Klientów;  

10. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości i rozliczania zleceń. 

 

Nasze oczekiwania:  

 

 Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym/elektrotechnicznym, 

 Prawo jazdy kat. B,  
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 Doświadczenie zawodowe w tym uprawnienia projektowe,  

 Umiejętność odczytywania schematów elektrycznych,  

 Uprawnienia SEP,  

 Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,  

 Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych,  

 Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. oraz instrukcji eksploatacji urządzeń. 

 

Oferujemy: 

 

 Praca w firmie o ugruntowanej pozycji,  

 Stabilne zatrudnienie w zespole specjalistów,  

 Udział w projektach przy wsparciu nowoczesnych technologii,  

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres e-mail:  

biuro@qenergi.pl w tytule wiadomości wpisując: KDP. 

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: ”Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych  

Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883 , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.”  

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

Wszelkie pytania prosimy kierować do: 

Dyrektora technicznego - Marcin Wieczorke 

Mail: marcin.wieczorke@qenergi.pl 

Tel. kom. 507 937 253. 
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