ENEA Operator sp. z o.o./Oddział Dystrybucji Poznań/ Rejon Dystrybucji Szamotuły/ Dział
Rozwoju i Inwestycji informuje, iż poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:
MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA DS. INWESTYCJI
(umowa na czas zastępstwa)
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Wydawanie warunków przyłączenia oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla
odbiorców zakwalifikowanych do IV, V i VI grupy przyłączeniowej dla połączenia których
nie jest wymagana rozbudowa sieci SN
 Rozpatrywanie zgłoszeń o przyłączenie mikroinstalacji do sieci nn
 Aktualizacja, weryfikacja oraz archiwizacja powykonawczej dokumentacji technicznej,
wymaganych planów i schematów sieci oraz przygotowania teczek zadań
inwestycyjnych
 Terminowe prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach zadań Sekcji
 Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, a związanych z zadaniem
jednostki organizacyjnej
WYMAGANIA:
 Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunku elektrycznym
 Mile widziane zaświadczenie kwalifikacyjne D lub E
 Podstawowa znajomość języka angielskiego
 Dodatkowo – umiejętność odczytywania schematów i map
 Dodatkowo – znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet MS Office, Windows
CECHY OSOBOWOŚCI:
 Pracowitość i sumienność
 Umiejętność pracy w zespole
 Zaangażowanie w powierzone obowiązki
INFORMACJA:
 Miejsce pracy – RD Szamotuły, dział Rozwoju i Inwestycji
 Przewidywany termin zatrudnienia – od maja 2016 do lipca 2016
 Umowa na czas zastępstwa
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacje.operator@enea.pl w
terminie do 21.05.2016, w tytule wpisując ,,OD5/RD Szamotuły/zastępstwo”.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Enea Operator, jako administrator danych informuje, iż dane osobowe zgłaszających się
kandydatów będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Kandydatom przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie
określonym w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 1998 N 21,
poz. 94 ze zm.) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z
przytoczonej podstawy prawnej. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne
zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji i nie będą
wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

