
 

 

 
Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy 
razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Utrzymania Infrastruktury 
jako: 

Specjalista ds. energetyki 
Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: 2021/173 

Będziesz odpowiadać za: 

 prowadzenie polityki rozwoju w zakresie obiektów infrastruktury energetycznej, trakcyjnej i 
towarzyszącej, 

 określanie oraz wydawanie wytycznych i wymagań technicznych dla branży energetycznej, a także 
opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznych opracowanych na podstawie wydanych 
wymagań technicznych, 

 ustalanie lub weryfikację procedur zarzadzania infrastrukturą energetyczną Spółki i kontrolę nad 
ich przestrzeganiem (w tym procedur dotyczących utrzymania infrastruktury), 

 inicjowanie analiz opłacalności stosowania nowych rozwiązań technicznych w infrastrukturze 
energetycznej oraz pozyskiwanie danych do ich opracowania, 

 opracowywanie raportów i ocen dotyczących efektywności wprowadzanych zmian w infrastrukturze 
energetycznej związanych z rozwojem technologicznym lub działalnością badawczą, 

 ustalanie zakresów remontów i modernizacji dla obiektów energetyki trakcyjnej oraz obiektów 
budowlanych w zakresie branży energetycznej, 

 udział w komisjach technicznych, przeglądach i odbiorach robót, 

 sprawowanie kontroli nad realizacją zadań utrzymania w zakresie infrastruktury energetycznej, 
trakcyjnej i towarzyszącej. 

Czeka na Ciebie: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 praca w godzinach 7.00- 15.00, 

 możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych, 

 bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i 
Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy, 

 pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, 
możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania), 

 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów), 

 możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę, 

 podwyższone do 2% wpłaty do PPK, 

 zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe. 



A od Ciebie oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego na kierunku energetyka, transport lub elektryka, 

 przynajmniej 3 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z zarzadzaniem infrastrukturą lub 
procesem budowlanym, jako pracownik naukowy lub projektant branży energetycznej lub 
elektrycznego transportu szynowego, 

 umiejętności zastosowania przepisów z zakresu prawa energetycznego, prawa zamówień 
publicznych, prawa budowlanego, 

 umiejętności obsługi pakietu MS Office na poziomie dobrym, 

 posiadania prawa jazdy kat. B, 

 samodzielności i umiejętności organizacji pracy. 

 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 

ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista-ds-energetyki_6116637.html 

https://www.praca.pl/specjalista-ds-energetyki_6116637.html

