greenwaypolska.pl

GreenWay Polska należy do międzynarodowej Grupy GreenWay. Misją GreenWay jest rozwój
elektromobilności, a przez to przyczynienie się do uczynienia naszego regionu czystszym i zdrowszym. Za
główny cel postawiliśmy sobie umożliwienie kierowcom swobodnego podróżowania po Polsce
samochodem elektrycznym, zapewniając stacje ładowania wszędzie tam, gdzie zmierzają nasi Klienci.
Jesteśmy właścicielem i operatorem największej sieci stacji ładowania w Europie Centralnej. Obecnie nasza
sieć w Słowacji i Polsce liczy obecnie ponad 200 stacji. Każdego miesiąca otwieramy kolejne stacje, a w
ciągu najbliższych 2-3 lat zainstalujemy w regionie 600 nowych punktów. Dodatkowo oferujemy naszym
klientom stacje ładowania oraz powiązane z nimi usługi.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy do pracy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Inżynier ds. infrastruktury stacji ładowania
Miejsce pracy: Gdynia

Inżynier będzie brał czynny udział w monitorowaniu i zarządzaniu siecią ładowania samochodów
elektrycznych GreenWay. Cel ten będziesz realizować z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
chmurowego, w dwóch obszarach zadaniowych:
•

nadzoru nad funkcjonowaniem stacji ładowania,

•

aktywnego działania w celu usunięcia awarii.

W zakresie Twoich kluczowych obowiązków będzie analizowanie prawidłowości działania stacji ładowania,
przeciwdziałanie, identyfikowanie i usuwanie usterek, kontakt z partnerami serwisowymi i producentami
stacji ładowania.

Kogo szukamy?
Wiedza i doświadczenia:
•

Wykształcenie wyższe.

•

Podstawowa znajomość zagadnień elektromobilności (technologia, rynek, perspektywy).

•

Co najmniej dobra ogólna wiedza informatyczna, umiejętność poruszania się w aplikacjach
i bazach danych.

•

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
w międzynarodowym zespole.
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Mile widziane:
•

Wiedza dotycząca zagadnień technicznych w zakresie elektromobilności.

•

Znajomość zagadnień cyfrowej telekomunikacji.

•

Doświadczenie w pracy w firmie międzynarodowej.

•

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

Oczekiwane 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.

•

Zdolność szybkiego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Co oferujemy?
•

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

•

Stabilną pracę w ekscytującym projekcie, w młodym i rozwijającym się zespole.

•

Aktywny udział i wpływ na tworzenie zupełnie nowego rynku.

•

Umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie.

•

Atrakcyjne możliwości rozwoju kariery w strukturach budującej się firmy.

•

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

•

Stabilną pracę przy ekscytujących projektach i fantastyczny zespół współpracowników, w twórczym
otoczeniu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

•

Dodatkowe korzyści: dofinansowanie do pakietu ubezpieczenia medycznego, dofinansowanie do karty
MultiSport oraz kursów językowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli odnajdujesz tu swoje wartości. Pytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
praca@greenwaypolska.pl
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Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 TAK  NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 TAK  NIE

……………………………………………
(miejscowość i data, podpis)
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Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, numer 0000602098;
2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez
adres e-mail : bok@greenwaypolska.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres
każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać
wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu rekrutacji;
10. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan
wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją
wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych
rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

