
Poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

Specjalista ds. rozwoju infrastruktury 

 

Zakres obowiązków: 

Prowadzenie analiz i opracowywanie kierunków działań w szerokim zakresie gospodarki energetycznej, 

opracowywanie i udział we wdrażaniu programów efektywnościowych i rozwojowych, w tym między 

innymi: 

• Optymalizacja procesów eksploatacyjnych z zakresu ciepłowniczego i/lub energetycznego, 

• rozwiązywanie zagadnień w branży ciepłowniczej i/lub energetycznej wynikających z 

działalności Spółki  (np. źródła ciepła, sieci dystrybucyjne ,itp.), 

• dbałość o realizację postanowień wynikających z zawartych umów z Klientami, 

• udział przy opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych dla Spółki, 

• bieżący monitoring realizacji planów, przygotowywanie raportów i prognoz długoterminowych, 

• identyfikacja i analiza przyczyn odchyleń, inicjowanie działań zmierzających do poprawy 

efektywności, 

• sporządzanie analiz z różnych obszarów działania oraz opracowywanie informacji 

wspomagających procesy decyzyjne, 

• usprawnianie i rozwój systemów raportujących i narzędzi analitycznych. 

• monitorowanie otoczenia regulacyjnego,  

• udział przy sporządzaniu analiz efektywności ekonomicznej inwestycji i analiz techniczno-

ekonomicznych wspomagających procesy decyzyjne, 

• opracowywanie analiz benchmarkingowych, 

• uczestniczenie w pracach komisji odbioru technicznego infrastruktury technicznej Spółki. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria środowiska, ciepłownictwo), 

• znajomość zagadnień związanych z produkcją oraz przetwarzaniem energii cieplnej i/lub 

elektrycznej,  

• umiejętność czytania rysunków technicznych, 

• przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• myślenie koncepcyjne, poszukiwanie rozwiązań dla nietypowych sytuacji 

• wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i logicznego formułowania wniosków 

• umiejętność krytycznego spojrzenia na propozycję rozwiązań problemów, 

• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność, 

• wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność, 

• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programu Excel, 

• samodyscyplina i samodzielność w wykonywaniu zadań,  

• umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy, 

• chęć do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności, 

• umiejętność zdobywania i filtrowania zdobytych informacji, 



• dyspozycyjność, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

• prawo jazdy kategorii B. 

Mile widziane: 

• znajomość programu typu AutoCad i programów kosztorysowych, 

• znajomość Prawa Energetycznego i wiedzy z zakresu ciepłownictwa i energetyki będzie 

dodatkowym atutem. 

Firma oferuje: 

• stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  

• umowę o pracę, 

• atrakcyjne wynagrodzenie, 

• pracę w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie, 

• warunki do doskonalenia zawodowego i realizacji ambicji, 

• pakiety prywatnej opieki medycznej, Pracowniczy Program Emerytalny, 

• pakiet świadczeń socjalnych. 

 

ENGIE EC SŁUPSK spółka z o.o. mieszcząca się w Słupsku przy ul. Koszalińska 3 D, tel. 59 84 86 300 zwana 

dalej „Spółką” informuje Pana/Panią, iż jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z: 

• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – dalej jako „Rozporządzenie”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F 

• w związku z art. 221 § 1  Kodeksu pracy, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, tj. identyfikacji osób 

biorących udział w procesie rekrutacji, przez okres, na który została wyrażona zgoda. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować 

na adres siedziby Spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres rodo.inspektor.ec@engie.com. 

Prosimy o dopisanie w składanym cv klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko”. 

lub  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.  dla potrzeb 

niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko oraz w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych prowadzonych przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. przez okres 1 roku”. 


