
 

 

 

Instytut OZE Sp. z o.o. jesteśmy firmą projektową kompleksowo realizującą inwestycje związane z energetyką 

odnawialną. Nasze kompetencje obejmują wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Poszczególne etapy realizowanego projektu prowadzą inżynierowie specjalizujący się w takich 

dziedzinach jak: budownictwo, ochrona środowiska, hydrotechnika, elektryka, mechanika. 

W związku z intensywnym rozwojem firmy, aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata/ - tki na 
stanowisko: 

Projektant / Asystent projektanta w branży elektrycznej  
 
Miejsce pracy: Kielce  
Zadania:  

• Wykonywanie prac projektowych w zakresie przyłączy i sieci elektroenergetycznych oraz stacji 
transformatorowych; 

• Kontakt i uzgodnienia z urzędami, instytucjami oraz inwestorami; 

• Opracowywanie koncepcji i projektów technicznych; 

• Uzgadnianie warunków przyłączeniowych, współpraca z zakładami energetycznymi; 

• Współpraca z projektantami i członkami zespołu projektowego 

• Współpraca przy projektach z branży budownictwa kubaturowego i przemysłowego 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek elektrotechnika lub pokrewne; 

• Min. 1 rok doświadczenia w przygotowywaniu projektów elektroenergetycznych w zakresie przyłączy i sieci 

elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych; 

• Znajomość programów: MS Office, AutoCad; 

• Mile widziane świadectwa kwalifikacyjne SEP; 

• Ukierunkowanie na projekt i odpowiedzialność za powierzone zadania; 

• Komunikatywność, zaangażowanie i pracowitość; 

• Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę 

• Elastyczny czas pracy 

• Pakiet świadczeń dodatkowych: dofinansowanie do karty sportowej, ubezpieczenie grupowe dla pracowników i 

ich bliskich, dodatek do prywatnego żłobka i przedszkola,  firmowa drużyna sportowa, zaplecze socjalne, dodatek 

za przyjazd do pracy rowerem i inne; 

• Pracę przy ciekawych i nowatorskich projektach  

• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 

• Możliwość awansu 

• Dużą samodzielność w działaniu 

• Bezpośrednią komunikację oraz bieżącą informację zwrotną 

• Zespół przyjaźnie nastawionych do siebie ludzi, którzy dbają o dobre relacje, atmosferę w pracy i po niej  
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV na adres rekrutacja@ioze.pl. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ioze.pl 

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest INSTYTUT OZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajna 41a w Kielcach, NIP 9591858942, Regon 

260294313. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko pracy. Posiada Pan/Pani prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia, a podanie ich treści jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 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. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, po którym zostaną zniszczone. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Spółkę INSTYTUT OZE.” 
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