
        
  

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko: 
 

Młodszy specjalista/ specjalista ds. formalno-prawych 

 
Miejsce pracy:  

Olsztyn lub Rzeszów 

Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel - doświadczonego dostawcy infra-

struktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na 

całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie realiza-

cji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum szkoleniowym, 

centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia ponad 400 osób, 

które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

DOŁĄCZ DO NAS! 



Twoje wyzwania 

• Realizacja inwestycji „pod klucz” w zakresie formalno-prawnym począwszy od anali-

zy możliwych wariantów, ustalenia lokalizacji inwestycji, po uzyskanie pozwolenia 

na budowę i rozliczenie prac wykonawczych, obejmujące m.in.:  

 pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości, ustanowienie służebnści przesyłu i 

uzyskanie pozwoleń na wejście w teren,  

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych, 

 wprowadzanie inwestycji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego (SUiKZP) oraz do miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego (MPZP), 

 analizę i ustalanie stanów prawnych nieruchomości,  

 uzyskanie decyzji administracyjnych stanowiących trwały tytuł do nierucho-

mości, 

 analizy oraz określenie wartości praw do nieruchomości przez rzeczoznawców 

majątkowych będących członkami zespołu, 

 opracowanie projektów nasadzeń/wycinki drzew i krzewów oraz uzyskanie 

decyzji zezwalających na wycinkę. 

Wymagania 

• Wykształcenie wyższe: administracja, prawo, zarządzanie nieruchomościami, geo-

dezja, 

• Mile widziana znajomość języka angielskiego, 

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne , 

• Sumienność, dokładność i zaangażowanie,  

• Znajomość pakietu Microsoft Office. 

Oferujemy 

•  stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

•  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

•  możliwość szkoleń, poszerzenia wiedzy i rozwoju zawodowego, 

•  pakiet benefitów,  

•  pracę w miłej atmosferze, 

•  atrakcyjne wynagrodzenie . 



 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.pl/ 
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje. 
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks 
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione 
w ogłoszeniu. 

 
Klauzula Informacyjna: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel   Ne-
tworks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D, 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka 
SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz olsztyn_praca@eltelnetworks.com, 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekruta-
cji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 


