
 

 

INŻYNIER ENERGETYK 
 

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za zapewnienie właściwego stanu oraz ekonomię 

wykorzystania infrastruktury technicznej w naszym przedsiębiorstwie. Przy wsparciu zewnętrznych 

firm oraz we współpracy z kierownikami działów będziesz nadzorował prace modernizacyjne 

maszyn i urządzeń w ramach projektów inwestycyjnych z zakresu redukcji zużycia mediów 

energetycznych oraz inwestycji w energię odnawialną. 

Zakres obowiązków: 

• organizacja techniczna prawidłowej eksploatacji i terminowej naprawy urządzeń oraz 

systemów infrastruktury energetycznej, środowiskowej 

• odpowiedzialność za nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i innych rodzajów energii 

• kontrola nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie 

• opracowywanie harmonogramów remontów urządzeń i sieci elektroenergetycznych 

• czynny udział w opracowywaniu planów przyszłego rozwoju energetyki w zakładzie 

• wprowadzanie środków kompleksowej mechanizacji i automatyzacji 

• opracowywanie środków mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów 

paliwowo-energetycznych 

• opiniowanie umów z organizacjami zewnętrznymi na zaopatrzenie przedsiębiorstwa w 

energii elektryczną 

• udział projektach inwestycyjnych 

• rozwiązywanie problemów związanych z zasilaniem na terenie całego zakładu 

• analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z sieciami i instalacjami 

energetycznymi 

• analizowanie i weryfikowanie ilości zużytej energii elektrycznej w poszczególnych 

Zakładach 

• przygotowywanie raportów i wymaganych statystyk 

• sporządzanie pism do odpowiednich organów administracji, w szczególności w zakresie 

obowiązków wynikających z Prawa energetycznego, ustawy OZE, ustawy CHP, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o podatku akcyzowym 

• współpraca z OSD oraz spółkami obrotu w zakresie eksploatacji i modernizacji istniejących 

oraz budowy nowych przyłączy energetycznych 

• udział w procesie zakupowym oraz przygotowywanie i negocjowanie warunków umów 

zawieranych przez Spółkę 



• przygotowywanie postępowań przetargowych z zakresu zakupu i sprzedaży energii 

elektrycznej oraz usług pokrewnych 

• utrzymanie infrastruktury technicznej obiektu zgodnie z wymogami technicznymi, prawa 

budowlanego oraz polityką Spółki (w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji); 

• zlecanie, nadzorowanie i prowadzenie prac związanych z eksploatacją i utrzymaniem w 

pożądanym stanie technicznym budynków i infrastruktury Spółki; 

• sporządzanie projektów planów inwestycyjno-remontowych dla zarządzanych budynków; 

• nadzorowanie nakazanych przepisami okresowych kontroli wszystkich budynków i 

instalacji budynkowych będących własnością Spółki; 

• zawieranie umów z organizacjami zewnętrznymi na zaopatrzenie przedsiębiorstwa w 

różne rodzaje energii i paliw 

Wymagania: 

wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki studiów: energetyka, budownictwo lub 

pokrewne, uprawnienia SEP D do 15kW, uprawnienia budowlane wykonawcze i elektryczne, prawo 

jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w pracy z infrastrukturą techniczną, znajomość obsługi 

komputera – MS Office, CAD, zaangażowanie, samodzielność, predyspozycje do pracy w zespole 

Oferujemy: 

Udział w projektach usprawnieniowych związanych z rozwojem, współpracę i wymianę 

doświadczeń z ekspertami w Polsce, dostęp do szkoleń i warsztatów prowadzonych przez 

ekspertów, bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. 

Atrakcyjny system wynagradzania, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość 

awansu, praca jednozmianowa. 

CV proszę składać do sekretariatu przedsiębiorstwa lub wysyłać na adres e-mail; 

sekretariat@mpwik.pl ze stosowną klauzulą RODO. 

 


