
Wymagania

Wykształcenie średnie zawodowe (kierunek techniczny, elektryczny lub elektroenergetyczny)
1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku technicznym związanym z pracą urządzeń elektroenergetycznych
Podstawowa znajomość budowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych
Umiejętność obsługi programów komputerowych, umiejętność posługiwania się środkami komunikacji
Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, 
umiejętność planowania i organizacji pracy
Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe 
doskonalenie się

Mile widziane

Wykształcenie wyższe (kierunek elektryczny lub elektroenergetyka)
Świadectwo kwalifikacyjne D, E
Znajomość przepisów budowy i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych

Zakres obowiązków

Koordynowanie pracy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i podziałem
kompetencji operatywnych.
Pełnienie funkcji koordynującego przy pracach na urządzeniach elektroenergetycznych przy zachowaniu
bezpiecznych warunków pracy.
Koordynacja pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej SN i nN.
Koordynacja działań przy likwidacji awarii i zakłóceń występujących w sieci dystrybucyjnej.
Przydzielanie zadań do realizacji dla zespołów pogotowia energetycznego.
Monitorowanie pracy urządzeń w powierzonym obszarze, w razie potrzeby wprowadzanie zmian w układzie pracy
sieci.
Wprowadzanie danych z zaistniałych zdarzeń do systemów informatycznych. Wspomaganie obsługi klientów
poprzez przekazywanie informacji technicznych w systemach informatycznych, dotyczących zgłoszeń klientów
oraz zakłóceń/awarii w sieci.
Współpraca z organami administracji publicznej i użytkownikami systemu przy likwidacji zagrożeń i awarii oraz w
warunkach awarii masowych.
Wprowadzanie ograniczeń awaryjnych lub w dostawach energii elektrycznej.
Monitorowanie pracy urządzeń łączności, telemechaniki oraz rejestracji danych wykorzystywanych do kierowania
ruchem sieci elektroenergetycznej.
*Do momentu otrzymania zgody na samodzielne kierowanie pracą podległej sieci zadania na stanowisku Młodszego
Dyspozytora wykonywane są pod nadzorem Dyspozytora.
Dane do kontaktu:
Mirosław Tomaszyk - Kierownik Wydziału Ruchu, tel. 77 889 8670, 603 776 549;
Joanna Jaźwa - tel. 737 152 976,Małgorzata Jura - tel. 737 152 977 / 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:

Młodszy dyspozytor ruchu sieci SN i nN w Wydziale Ruchu
Nr ref: TD/2021/03/29
Oddział: Oddział w Opolu
Miejsce pracy: Opole



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

2021-11-03

Adres url do formularza aplikacyjnego

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=5378


