
        
  

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

Asystent projektanta 
 

Miejsce pracy:  

Krosno 

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 

• Wykonywanie dokumentacji projektowej obwodów pierwotnych stacji        

elektroenergetycznych oraz linii elektroenergetycznych pod nadzorem  

projektanta. 

 

Wymagania 

• Wykształcenie wyższe (elektrotechnika, elektronika, automatyka, energetyka 

lub pokrewne) lub studenci ostatniego roku studiów inżynierskich lub  

magisterskich, 

• Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, 

• Zaangażowanie i odpowiedzialność oraz chęć rozwoju i zdobywania wiedzy, 

• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. 

 

Umiejętności 

• Znajomość programów – MS Office, AutoCad, 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej. 

 

Oferujemy 

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

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kwalifikacji, 

• Atrakcyjny pakiet  benefitów (karta multisport, platforma do nauki języka obce-

go etc.), 

• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

 



 
 
 
 
 
 
Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: www.eltelnetworks.pl 
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: eltel_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   
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D, 
2) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka SA, 
11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz rodoene@eltelnetworks.com, 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekru-
tacji 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: eltel_praca@eltelnetworks.com. 

 

APLIKUJ  

mailto:eltel_praca@eltelnetworks.com

