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REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA 

 
Rekrutacja zewnętrzna PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
Do Biura Systemów Ciepłowniczych – Dział Eksploatacji, Remontów i Inwestycji Sieciowych  
poszukujemy kandydata na stanowisko:  

Elektromonter 
Miejsce pracy:      47-400 Racibórz, ul. Studzienna 3;       
 

Zakres odpowiedzialności: 
 

 wykonuje prace montażowe, naprawcze, konserwacyjne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posługując się 
typowymi i specjalistycznymi narzędziami elektrycznymi, przenośnymi przyrządami pomiarowymi; 

 zapewnia odpowiednie warunki eksploatacji instalacji i elektrycznych urządzeń odbiorczych; 
 wykonuje przeglądy rozdzielni NN; 

 wykonuje montaż, remont i konserwacje armatury rozdzielni NN z wykonaniem pomiarów i regulacji; 

 wykonuje różnego typu instalacje elektryczne; 

 montuje osprzęt elektryczny urządzeń cieplnych i cieplno-mechanicznych (silników, przewodów elektrycznych, urządzeń 
sygnalizacyjnych i wskaźników); 

 sprawdza działanie i usuwa uszkodzenia w obwodach zasilających sterowania oraz zabezpieczeń indywidualnych i 
grupowych węzłów cieplnych; 

 wykonuje przełączenia ruchowe w rozdzielniach NN; 

 diagnozuje i wykrywa uszkodzenia instalacji, linii kablowych i urządzeń na podstawie oględzin lub pomiarów elektrycznych 
stanu izolacji, rezystancji liniowych itp., usuwa uszkodzenia we własnym zakresie lub przy udziale innych pracowników; 

 użytkuje z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzia, urządzenia i przyrządy pomiarowe, organizuje orz utrzymuje w 
czystości stanowisko pracy przy uwzględnieniu zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów BHP, ochrony 
przeciwpożarowej; 

 dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw elektronarzędzi; 

 montuje i demontuje układy pomiarowo rozliczeniowe (liczniki ciepła) sporządzając stosowna dokumentację (protokoły). 

 wykonywanie innych czynności związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji ciepłowniczych 
 

 Wymagania:   
 

 wykształcenie zasadnicze zawodowe, pożądane średnie techniczne; 
 1 rok stażu pracy na stanowisku elektromontera, pożądane 2 letnie doświadczenie; 

 uprawnienia G-1 do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; 

 dobra organizacja, zaangażowanie i wytrwałość; 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych; 

 dokładność, terminowość, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność; 

 samodzielność w pracy; 

 nastawienie na rozwój swoich umiejętności; 

 nastawienie na cel i realizację swoich zadań; 

 gotowość podejmowania wyzwań; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 posiadanie prawa jazdy kat. B  
 
Warunki zatrudnienia na rekrutowanym stanowisku: 

Elektromonter - kategoria zaszeregowania 3; stawka od 3 380 zł do 5 070 zł. 

Zgłoszenia do rekrutacji w postaci kwestionariusza należy w terminie do 17.11.2020 przesłać  
e-mailem na adres kariera@termika.pgnig.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie  
(z adnotacją: rekrutacja do Biura Dział Eksploatacji, Remontów i Inwestycji Sieciowych) do Biura 
Personalnego i Spraw Pracowniczych budynek „B” ul. Wodeckiego 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pokój 412.  

Telefon informacyjny: 032 7537311 
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