
        
  

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

Projektant linii elektroenergetycznych  
Miejsce pracy:  

Kraków 

Eltel Networks Engineering SA należy do międzynarodowej grupy Eltel - doświadczonego dostawcy         
infrastruktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych 
na całym świecie. Eltel Networks Engineering SA posiada ponad 70-letnie doświadczenie w zakresie prac 
studialnych, badawczych i rozwojowych oraz w zakresie projektowania i modernizacji linii i stacji           
elektroenergetycznych najwyższych napięć. Prowadzimy działalność na terenie Polski, Afryki i Wielkiej   
Brytanii. Obecnie firma zatrudnia ponad 100 osób, które z pasją tworzą i realizują projekty                      
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

DOŁĄCZ DO NAS! 



Twoje wyzwania 

• Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych        
i wykonawczych linii elektroenergetycznych WN, 

• Udział w procesie uzgadniana dokumentacji projektowej z Klientami, 

• Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej          
i gestorami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich 
pozwoleń i decyzji, 

• Współpraca z Zespołem Projektowym, 

• Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowa-
nych projektów. 

 

Wymagania 

• Wykształcenie wyższe (elektrotechnika, elektronika, energetyka), 

• Znajomość programu AutoCAD w stopniu zaawansowanym, 

• Znajomość programu PLS CAD, 

• Znajomość branżowych standardów PSE S.A. i spółek dystrybucyjnych, 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, 

• Odpowiedzialność, 

• Komunikatywność. 

 

Dodatkowym atutem będzie 

• Posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

• Doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku (biuro projektów, służby 
eksploatacyjne, przedsiębiorstwa wykonawcze). 

 

Oferujemy 

• Umowę o pracę, 

• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, 

• Ciekawą, stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży                
elektroenergetycznej, 

• Udział w projektach realizowanych dla klientów zagranicznych, 

• Istnieje możliwość pracy zdalnej z innej lokalizacji niż siedziba firmy. 



 
 
 
 
 
 
Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.pl/ 
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: krakow_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 
Engineering SA, 30-019 Kraków Mazowiecka 21 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   
Networks Engineering SA, 30-019 Kraków Mazowiecka 21 , 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Engineering 
SA, 30-019 Kraków Mazowiecka 21 oraz krakow_praca@eltelnetworks.com, 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekru-
tacji w Eltel Networks Engineering 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 prawem 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: krakow_praca@eltelnetworks.com. 

 

 APLIKUJ  
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