
 

Politechnika Białostocka 
Agencja Zatrudnienia nr certyfikatu 2196 

 

OFERTA PRACY 
 

Numer w bazie: 392/2022 

Typ oferty: 
(zaznaczyć „X”) 

praca stała 
praca dorywcza 
(dodatkowa lub 

krótkoterminowa) 
staż 

x   

Nazwa firmy: ELEKTROTIM S.A.  

Dane teleadresowe: 
(adres, telefon, 

fax, e-mail, strona www) 

 

 ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, Polska  

  (71) 3882777      kadry@elektrotim.pl      www.elektrotim 

Opis firmy: 

ELEKTROTIM jest spółką akcyjną, która rozpoczęła działalność w 1998 roku. 
Firma sprzedaje swoje produkty na rynku budownictwa ogólnego, 
elektroenergetycznego, przemysłowego oraz wojskowego. Akcje Spółki 
notowane są od kwietnia 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. ELEKTROTIM S.A. tworzy Grupę Kapitałową składającą się 
obecnie z czterech podmiotów: ELEKTROTIM S.A., PROCOM SYSTEM S.A., 
ZEUS S.A. i OSTOYA DATA-SYSTEM Sp. z o.o. 
 
Firma oferuje usługi w następujących grupach produktowych: instalacje i 
sieci elektryczne, integracja systemów bezpieczeństwa, linie wysokich 
napięć, stacje elektroenergetyczne, rozdzielnice elektryczne, instalacje 
słaboprądowe, sieci teletechniczne, automatyka przemysłową, automatyka 
elektroenergetyczna, zasilanie sieci trakcyjnej, magazyny energii, inżynierię 
ruchu drogowego i sieci sanitarne.  
 
 

Branża stanowiska: Elektroenergetyczna 

Oferowane stanowisko: INŻYNIER BUDOWY 

Udogodnienia dla osób    
z niepełnosprawnościami: 

(pole opcjonalne) 

TAK/NIE* zaznaczyć 
 
 

Lokalizacja oferty: 
woj. Podlaskie: powiaty siemiatycki, hajnowski, białostocki, 

sokólski, augustowski 

Zakres obowiązków: 

• Udział w zadaniu – budowa bariery elektronicznej na granicy 
polsko-białoruskiej 

• Organizacja pracy podległych pracowników 
• Nadzór nad jakością wykonywanych prac w zakresie instalacji 

• Współpraca z kierownikami budowy/projektu w zakresie 
bieżącego planowania prac i dostaw 

• Koordynacja prac z innymi branżami 
• Udział w uruchomieniach systemu 

Liczba oferowanych miejsc pracy:       4 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika, elektronika, 
telekomunikacja, 

• Uprawnienia SEP – E i D mile widziane do 1 kV 
• Znajomość oprogramowania AUTOCAD, Pakiet Office 
• Umiejętność kierowania grupą monterów 
• Umiejętność pracy w zespole 

• Dyspozycyjność 
• Prawo jazdy kat. B 

Oferowane warunki: 
(rodzaj umowy, 
wynagrodzenie, 

dodatkowe świadczenia, 
ilość godzin w tygodniu,  

- umowa o pracę  
- cały etat (40 godz. w tygodniu) 
- wynagrodzenie stałe + premia 
- praca w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole 

- atrakcyjny system szkoleń podnoszący kwalifikacje zawodowe 

mailto:kadry@elektrotim.pl
http://www.elektrotim/


 
 
 

data rozpoczęcia pracy) 

- realne możliwości rozwoju i awansu 
- dodatkowo https://www.elektrotim.pl/kariera/co-oferujemy 

 
01.07.2022 r. 

Forma kontaktu: 

Aplikacje: list motywacyjny i CV w języku polskim prosimy przesłać 
na adres: ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, lub 
e-mail: kadry@elektrotim.pl 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz 
się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść 
dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na 
przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych 

zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 
rekrutacji”. 

Data wprowadzenia oferty: 23.06.2022 r.  

Data ważności oferty: 31.07.2022 r.  

 

https://www.elektrotim.pl/kariera/co-oferujemy
mailto:kadry@elektrotim.pl

