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Elektro-Energo-Projekt 
krakowskie biuro projektowe z branży elektroenergetycznej poszukuje pracownika. 

 

Kilka słów o nas: jesteśmy prywatną firmą projektową z ponad piętnastoletnią historią. 

Projektujemy przede wszystkim sieci elektroenergetyczne od niskich do najwyższych napięć 

oraz słupowe i kontenerowe stacje średniego napięcia. Wśród kilkuset wykonanych 

projektów możemy wymienić między innymi następujące: 

- zasilanie Stadionu Narodowego w Warszawie LWN 110 kV; 

- przebudowę LWN 220 kV w Brzegach kolidującej z „Błoniami Papieskimi” w czasie Ś.D.M.; 

- remont kapitalny LWN 400 kV Połaniec – Kielce (124 km); 

- modernizacja i przebudowa odcinków międzynarodowej LWN 400 kV Krosno – Lemešany; 

  i wiele innych o podobnym znaczeniu. 

 

Poszukujemy chętnych na następujące stanowisko: młodszy asystent projektanta. 

Miejsce pracy: Kraków, ul. Klasztorna 31J. 

Wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto/miesiąc. 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (początkowo na okres próbny trzech miesięcy). 

 

Nasze oczekiwania: 

- wykształcenie techniczne o profilu energetycznym; 
- prawo jazdy kat. B; 
- znajomość programów typu CAD w stopniu podstawowym; 
- znajomość programów typu Office w stopniu dobrym; 
- sumienność i odpowiedzialność; 
- samodzielność i otwartość na ludzi (przydatne do pracy w terenie). 
 

Zakres obowiązków: 

 uzgodnienia w terenie z właścicielami działek; 
 pomoc w opracowywaniu dokumentacji technicznej; 
 bieżąca współpraca z projektantem. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

 
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres biuro@eeprojekt.pl z tematem 

„rekrutacja”. Przesłane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych*. Pozyskane 

dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów tej konkretnej rekrutacji i nie będziemy 

ich udostępniać nikomu spoza naszej firmy. Jeśli chcesz, by Twoje CV pozostało w naszej bazie 

na przyszłość dodaj kolejną zgodę**. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do zmiany/aktualizacji swoich 

danych lub też całkowitego wycofania wyrażonej zgody i w efekcie do usunięcia Twoich danych 

z naszej bazy. 

 

Treść zgód: 

* "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji w firmie Elektro-Energo-Projekt z siedzibą w Krakowie(zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.)." 

** "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji w firmie Elektro-Energo-Projekt z siedzibą w 

Krakowie(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 

Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.)." 


