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Gdynia, 15.10.2018 r.
Proces rekrutacyjny na stanowisko:

Inżynier ds. Instalacji i Wsparcia Technicznego
Miejsce pracy: Gdynia
Inżynier będzie brał udział w rozwoju powstającej sieci ładowania samochodów elektrycznych
GreenWay. Cel ten będziesz realizować od podstaw, w dwóch obszarach zadaniowych. Pierwszy
obszar dotyczyć będzie nadzoru nad pracami przygotowawczymi/projektowymi stacji ładowania.
Drugi obszar będzie dotyczyć nadzoru nad pracami instalacyjnymi/budowlanymi.
W zakresie Twoich obowiązków będzie prowadzenie bieżących rozmów z operatorami systemów
elektroenergetycznych i projektantami oraz wizytowanie placów budowy w celu weryfikacji i odbioru
od podwykonawców prac budowlano-elektroenergetycznych, a następnie konfigurowanie
i uruchamianie stacji ładowania.

Czego oczekujemy od kandydata/kandydatki?
Wiedza i doświadczenia:
•

Wykształcenie wyższe techniczne (elektroenergetyka i pokrewne)

•

Doświadczenie zawodowe przy realizacji robót/projektów elektroenergetycznych

•

Świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

•

Znajomość ustaw Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane

•

Dobra znajomość języka angielskiego (zostanie sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

Mile widziane:
•

Wiedza dotycząca zagadnień technicznych w zakresie elektromobilności

•

Doświadczenie w pracy w firmie międzynarodowej

Cechy osobiste:
•

Inteligencja, analityczny umysł i pomysłowość, przy bardzo dobrych umiejętnościach
organizacyjnych

•

Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, przyjazny i miły sposób bycia, umiejętność
nawiązywania kontaktów

•

Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów

Co zyskasz?
•

Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu instalacji, eksploatacji i serwisowania najbardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych służących do ładowania samochodów
elektrycznych.
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data ogłoszenia 15.10.2018

Rekrutacja na stanowisko
Inżynier ds. instalacji i wsparcia technicznego

•

Możliwość realizacji własnych pomysłów, realny wpływ na kształtowanie polityki firmy w zakresie
funkcjonowania jej kluczowego aktywa – sieci ładowania samochodów elektrycznych.

•

Aktywny udział w rewolucji technologicznej branży motoryzacyjnej.

•

Stabilną pracę przy ekscytujących projektach i fantastyczny zespół współpracowników.

•

Adekwatne wynagrodzenie.

•

Atrakcyjne możliwości rozwoju kariery w strukturach budującej się firmy oraz całej grupy
Greenway.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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