
 
 
 
 

 
Kapitał zakładowy 500 000,00 PLN 

  

OFERTA PRACY 
 

Firma ELEKTRO PROCES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poszukuje osób na stanowisko: 
 

INŻYNIER BUDOWY ds. elektrycznych 
 

Miejsce pracy:  praca w siedzibie Spółki oraz na budowach w Krakowie i na terenie Polski Południowej  

Rodzaj umowy: umowa o pracę,  
Rodzaj pracy: okres próbny 3 miesiące, kolejna umowa na czas nieokreślony.  
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować z Kierownikiem Budowy przy realizacji inwestycji, 
będzie odpowiedzialna za nadzór nad dokumentacją techniczną, koordynowaniem procesu prac w zakresie:  

 Instalacji elektrycznych,  
 Instalacji sygnalizacji pożaru i włamania,  
 Instalacji kontroli dostępu,  
 Instalacji nagłośnieniowych,  

 
Wymagania:  

 Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektrotechnika, automatyka, elektronika),  
 Mile widziane (choć niekonieczne) minimum roczne doświadczenie na w/w stanowisku,  
  Obsługa programu AutoCad oraz pakietu MS Office,  
 Znajomość obsługi systemów kosztorysowania robót elektrycznych 
 Rozwinięte umiejętności analityczne, dobra organizacja czasu pracy, nastawienie na działanie i 

samodzielność, 
 Komunikatywność, asertywność , umiejętność  współpracy z zespołem, 
 Umiejętność zadbania o właściwy wizerunek Spółki w relacjach z inwestorami, 
 Świadectwo kwalifikacji SEP „E” minimum do 1 kV,  
 Znajomość przepisów i obowiązujących norm elektrycznych,  
 Prawo jazdy kat „B"   

 
Zapewniamy:  

 Wyższe wynagrodzenie po okresie próbnym 
 Interesującą pracę, 
 Możliwość  rozwoju zawodowego,  
 Atrakcyjne warunki zatrudnienia – system premiowania,  świadczenia pozapłacowe  /ubezpieczenia na 

życie, świadczenia urlopowe, premie roczne /  
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (zawierających list motywacyjny i CV) na adres:  
 

e- mail: rekrutacja@elektroproces.pl 
 
 
 



 
 

 
Prosimy o zamieszenie podpisanej klauzuli:  
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tj. tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 

r., poz. 1182). Jednocześnie informuję, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania/ usunięcia.” 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  


