
Wymagania

Wykształcenie średnie 
1 rok doświadczenia w obszarze zarzadzania majątkiem sieciowym
Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows 10
Biegła znajomość obsługi pakietu Office
Umiejętność czytania map
Umiejętność rysowania schematów elektrycznych sieci
Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe 
doskonalenie się

Mile widziane

Wykształcenie wyższe (kierunek techniczny)
2 lata doświadczenia w obszarze zarzadzania majątkiem sieciowym
Znajomość Systemu Informacji Geograficznej GIS
Obsługa aplikacji ZMS
Prawo jazdy kat. B
Znajomość Prawa Budowlanego
Znajomość Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
Umiejętność czytania projektów technicznych, planów i operatów geodezyjnych

Zakres obowiązków

Wprowadzanie i aktualizacja danych geograficznych i opisowych (położenie urządzeń elektroenergetycznych 
wszystkich napięć, parametry techniczne, schematy urządzeń oraz dane majątkowe) w systemie informatycznym.
Przyjmowanie dokumentacji technicznej oraz sprawdzanie kompletności i poprawności sklasyfikowania dokumentacji 
na potrzeby ZMS.
Wykonywanie i aktualizacja schematów sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN w systemach informatycznych.
Archiwizacja dokumentacji technicznej w systemie informatycznym i w wersji papierowej oraz obsługa archiwum 
zgodnie z zasadami postępowania z dokumentami archiwalnymi przechowywanymi w składnicach dokumentów.
Aktualizacja mapy tła w systemie informatycznym.
Współpraca z Urzędami Powiatowymi i Gminnymi w zakresie systemów informacji o terenie.
Opracowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki
oraz wykonywanie innych poleceń przełożonego, które dotyczą pracy.
Dane kontaktowe:
Marek Wójcik, tel. 601439224 – Wydział Dokumentacji
Joanna Jaźwa, tel. 737152976, Małgorzata Jura, tel. 737152977 - Wydział Personalny

Oferujemy

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy od 
wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych. Obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju na 
terenie pięciu województw. Grupa TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz największy sprzedawca i 
dystrybutor energii elektrycznej.
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, 
TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” oraz TAURON Ciepło. TAURON Polska Energia SA jest 
spółką holdingową w Grupie TAURON notowaną od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach WIG20 – 
indeksu największych spółek giełdowych.

TAURON Dystrybucja S.A. największy dystrybutor energii elektrycznej, 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
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Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku,
Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,
Nowoczesne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
Szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy,
Pakiet socjalny.

Data ważności

2020-09-10

Adres url do formularza aplikacyjnego

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=4835


