
Własny zakład odlewni, 13 pras, wytwórnia matryc i narzędzi, 
produkcja  komponentów aluminiowych oraz anodownia tworzą 
przedsiębiorstwo  zbudowane  z nowoczesnych urządzeń oraz  
technologii. 
Od lat 50 XX wieku należymy do liderów wśród producentów  
profili aluminiowych w Polsce, a dzięki ciągłemu rozwojowi 
osiągnęliśmy sukces także na rynkach zagranicznych. 
Jesteśmy jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej KĘTY, która  
zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników. To dzięki ich 
zaangażowaniu i kompetencjom wzmacniamy pozycję lidera  
i tworzymy innowacyjne rozwiązania w swojej branży. 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 
 

SAMODZIELNY ENERGETYK 
w Dziale Utrzymania Ruchu  

 
nr referencyjny: Samodzielny energetyk 

miejsce pracy: Kęty 
 
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO ENERGETYKA: 
 

 Prowadzeniem prac, które mają zracjonalizować zużycie mediów w organizacji 

 Prowadzeniem zagadnień związanych z taryfikacją i koncesją mediów 

 Prowadzeniem zagadnień związanych z Towarową Giełdą Energii 

 Kompleksową realizacją zadań związanych z funkcją OSD 

 Prowadzeniem zagadnień związanych kupnem i sprzedażą czynników energetycznych 

 Opracowywaniem dokumentacji technicznej tj. planów, instrukcji, w tym IRiESD systemów 
energetycznych i gazowych 

 Prowadzeniem sprawozdań do URE, GUS, ARE 

 Monitorowaniem i wprowadzaniem zmian w Prawie energetycznym i ustawach 

 Prowadzeniem rozliczeń zużycia czynników energetycznych 

 Koordynacją i nadzorem prac inwestycyjno-remontowych w zakresie mediów  

 Praca od poniedziałku do piątku  
 
 
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY: 
 

 Wykształcenie wyższe kierunkowe 

 Mile widziana doświadczenie w utrzymaniu ruchu obszaru energetycznego 

 Dozorowe uprawnienia  G1, G2, G3 

 Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 Dobra znajomość pakietu Office 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Samodzielność, odpowiedzialność 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: 
 
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych 
w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: 
  
"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego 
dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania 
niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.” 
  
 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.  
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 


