
 

 

 

 

    

 
 

 

TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla oraz produkcją, 
dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu.  
 
Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad 25 tys. 
pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych 
rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego sukcesu są pasja 
i zaangażowanie pracowników.  
 
To, co dla nas ważne, określają wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie 
rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować 
partnerskie relacje z klientami i współpracownikami.  
 
TAURON Wytwarzanie S.A. ogłasza rekrutację na stanowisko: 
 

Starszy Elektroenergetyk                                                                                                  
 
 

Miejsce pracy: Jaworzno, ul. Promienna 51 
Nr ref.: TW/2022/11/06 

 
   

      

 

 
  

  

 

    

 

 

Obowiązki: 

 praca na stanowisku związanym z eksploatacją układów, aparatury i urządzeń elektrycznych bloku 

energetycznego, obiektów pozablokowych oraz potrzeb ogólnych zakładu 

 usuwanie usterek w instalacjach AKPiA służących wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła oraz bieżąca kontrola 

pracy aparatury kontrolno-pomiarowej 

 wykonywanie pomiarów i prób napięciowych aparatury, zabezpieczeń i urządzeń elektrycznych w miejscu 

zainstalowania i na stanowisku prób 

 wykonywanie prac konserwacyjnych, remontowych i montażowych w obwodach zabezpieczeń, sterowania                         

i sygnalizacji potrzeb własnych i ogólnych oraz w komputerowych systemów sterowania  i automatyki 

 prowadzenie stałej aktualizacji dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń 

 

Wymagania: 

 wykształcenie średnie techniczne o preferowanej specjalności: elektrotechnika, elektryka, automatyka lub 
elektronika 

 znajomość obsługi pakietu MS Office  

 posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, eksploatacyjnego E w zakresie stosownym do podległych urządzeń                   
i instalacji 

 wiedza w zakresie układów, aparatury i urządzeń elektrycznych bloku energetycznego oraz urządzań 
pozablokowych 

 komunikatywność i umiejętność współpracy w dużym zespole 

 



 

 

 

 
 

 dobra organizacja pracy  

 zaangażowanie w wykonywane zadania 

 zaangażowanie w pracę zespołową 

 proponowanie ulepszeń 

 koncentracja na wysokiej jakości pracy 

 stałe doskonalenie się 
 

Mile widziane:  

 min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Elektroenergetyka w zakresie obszaru produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w zakresie systemów sterowania, pomiarów, automatyki i zabezpieczeń 

 praktyczne umiejętności techniczne oraz umiejętności analizowania danych eksploatacyjnych 
 

Oferujemy: 
 

 interesującą, pełną wyzwań pracę 

 możliwość rozwoju zawodowego  
 atrakcyjny pakiet benefitów m.in.:  

- program wdrożeniowy 
- system premiowy 
- szkolenia wewnętrzne 
- dofinansowanie szkoleń i kursów zewnętrznych 
- dofinansowanie nauki języków obcych 
- prywatna opieka medyczna 
- ubezpieczenie na życie 
- Karta Multisport 
- dostęp do platformy e-learningowej  
- dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka 
- Pracowniczy Program Emerytalny  
- dofinansowanie wypoczynku („wczasy pod gruszą”) 
- dodatkowe świadczenia socjalne w ramach ZFŚS 
 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV oraz List motywacyjny) do dnia 30.11.2022 r. na adres:                 
tw.ce-rekrutacja@tauron-wytwarzanie.pl 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Aby zaaplikować, kliknij w poniższy przycisk „Aplikuj” 

 

 
 
 

W związku ze zgłoszoną aplikacją w rekrutacji prowadzonej przez TAURON Wytwarzanie S.A. prosimy o nadesłanie 
niezwłocznie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji wg załączonego wzoru. W przypadku 
umieszczenia w aplikacji zdjęcia, prosimy o wypełnienie zgody na udostępnienie wizerunku lub nadesłanie CV bez zdjęcia.  

mailto:tw.ce-rekrutacja@tauron-wytwarzanie.pl


 

 

 

 
 

 

 

 
 

      

 

 
  

 

 


