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KOMUNIKAT NR  84/15 

 

Informuję, że Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 

Biomedycznej 

 (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii) 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

specjalisty naukowo-technicznego. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum trzyletni staż pracy, 
2) uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji, dozoru urządzeń elektrycznych i energetycznych, 
3) bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie energii elektrycznej, ciepła i gazu, 

4) bardzo dobra znajomość rynku energii, 
5) znajomość zasad prowadzenia firmy multienergetycznej oraz planowania i realizacji inwestycji                   

w energetyce, 
6) umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, 

7) doświadczenie w organizacji działalności spółki w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną, 
8) doświadczenie w zakresie: 

- uzyskiwania korzystnych warunków sprzedaży energii elektrycznej i usług regulacyjnych, 
- opracowywanie  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  
  jednostek terytorialnych, 
- analizy zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, 

9) doświadczenie  w  zakresie  przeprowadzania  analiz ekonomicznych uwzględniających zagadnienia 

    energetyczne: 
    - zasilania w energię elektryczną obiektów i sieci dystrybucyjnej, 
    - sprawności turbin i racjonalnej gospodarki wodnej, 
    - optymalizacji pracy elektrowni, 
    - efektywności systemu ogrzewania. 

 

Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31 marca 2018 roku. 
 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 

3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe 
uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje. 
 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182                           
z późn. zm.).” 

 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 
dokumentów) kandydatami. 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 
prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów 
Przetwarzania Energii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,            
paw. B-1, I piętro, pok. nr 117 w terminie do 21 września 2015 roku. 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


