
Wymagania

Wykształcenie średnie zawodowe (kierunek elektryczny lub teleinformatyczny)
Świadectwo kwalifikacyjne E
Znajomość zagadnień dotyczących telemechaniki
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie obwodów wtórnych i telemechaniki
Zaangażowanie w pracę zespołową, proponowanie ulepszeń, koncentracja na wysokiej jakości pracy, stałe 
doskonalenie się

Mile widziane

Wykształcenie średnie zawodowe (kierunek automatyka)
1 rok doświadczenia w obszarze TS (EAZ)
Upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych powyżej 1kV
Znajomość Microsoft Office
Prawo jazdy kat. B
Ukończone kursy specjalistyczne w zakresie TS i EAZ
Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do konfiguracji i nastawiania urządzeń TS

Zakres obowiązków

Realizacja prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na urządzeniach i układach telemechaniki systemów 
ochrony technicznej zgodnie z poleceniami przełożonego przy zachowaniu zgodności z przepisami eksploatacji 
i budowy urządzeń elektroenergetycznych, BHP i ochrony środowiska oraz z przyjętymi technologiami 
wykonywania pracy.
Lokalizacja i usuwanie usterek w obwodach i urządzeniach telemechaniki, systemów ochrony technicznej 
i urządzeniach współpracujących.
Montaż i demontaż urządzeń telemechaniki oraz systemów ochrony technicznej.
Wykonywanie prac warsztatowych i laboratoryjnych związanych z naprawami, konserwacją i badaniami urządzeń 
telemechaniki oraz systemów ochrony technicznej.
Prowadzenie wymaganej dokumentacji z realizowanych prac.
Dane do kontaktu:
Jerzy Karolewski - Kierownik Wydziału Automatyki i Telemechaniki - tel. 77 889 9200, 601 482 873;
Joanna Jaźwa - tel. 737 152 976, Małgorzata Jura - tel. 737 152 977 / Wydział Personalny

Oferujemy

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

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:

Elektromonter telemechaniki
Nr ref: TD/2021/10/41
Oddział: Oddział w Opolu
Miejsce pracy: Opole
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Adres url do formularza aplikacyjnego

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=6147


