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Proces rekrutacyjny na stanowisko:

Technik ds. Instalacji i Serwisu
Miejsce pracy: cała Polska,
Lokalizacja siedziby: Gdynia
GreenWay Polska Sp. z o.o. to firma z branży nowych technologii, lider rynku infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Już dzisiaj zarządza siecią 200 stacji ładowania –
jedyną siecią, która pozwala na swobodne podróżowanie autem elektrycznym po całej Polsce,
a do 2022 roku planuje budowę ponad 670 kolejnych stacji.
W związku z intensywnym rozwojem naszej działalności, szukamy pracowników Działu
Instalacji i Serwisu (do biura w Gdyni – 1 osoby, do biura w Sosnowcu – 2 osoby), działającego
na terenie całej Polski.
Zadaniem technika ds. instalacji i serwisu będzie przede wszystkim:
•

•

Nadzór oraz montaż stacji ładowania prądu przemiennego do 22kW wraz z okablowaniem
zasilającym na istniejących obiektach budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji
pomiarowej,
wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw serwisowych stacji ładowania prądu
przemiennego do 22 kW oraz stacji ładowania prądu stałego,

Prace będą realizowane na terenie całego kraju.
Kluczowe cele działu instalacji i serwisu będą polegały na efektywnej i wysokiej jakości
budowie stacji ładowania samochodów elektrycznych DC i AC oraz na szybkim i efektywnym
realizowaniu działań serwisowych, planowych oraz ad-hoc.
Czego oczekujemy od kandydata/kandydatki?
Wiedza i doświadczenie:
•

Wykształcenie średnie techniczne.

•

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

•

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

•

Umiejętność obsługi komputera.

•

Prawo jazdy kategorii B.

•

Podstawowa znajomość języka angielskiego.
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Mile widziane:
•

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

•

Doświadczenie na podobnym stanowisku (instalatora/serwisanta) lub w ramach własnej
działalności gospodarczej.

•

Wiedza dotycząca zagadnień technicznych w zakresie elektromobilności.

•

Znajomość
języka
angielskiego
w międzynarodowym zespole.

•

Znajomość podstawowych zagadnień informatycznych oraz cyfrowej telekomunikacji.

pozwalająca

na

swobodną

komunikację

Cechy osobiste:
•

Rzetelność, elastyczność i wysoka jakość realizowanych zadań.

•

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.

•

Umiejętność zarządzania własnych czasem i planem pracy.

Co zyskasz?
•

Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu instalacji, eksploatacji i serwisowania stacji
ładowania pojazdów.

•

Dobre warunki pracy, wyposażenie w odpowiednie narzędzia i zasoby pozwalające na
realizację zadań.

•

Aktywny udział w rewolucji technologicznej branży motoryzacyjnej.

•

Stabilną pracę przy ekscytujących projektach i fantastyczny zespół współpracowników.

•

Atrakcyjne wynagrodzenie.

•

Atrakcyjne możliwości rozwoju kariery.

•

Dodatkowe korzyści: dofinansowanie do pakietu ubezpieczenia
dofinansowanie do karty MultiSport oraz kursów językowych.
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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;
1. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem
poprzez adres e-mail : office@greenwaypolska.pl;
2. 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.;
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
procesu rekrutacji;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6. 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.;
7. 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.;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu rekrutacji;
9. 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;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
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