
 
 
 
 
 

ZA SUKCESEM,  

TAK JAK ZA CIEPŁEM STOJĄ LUDZIE! 

 

 

 

Szukamy kandydatów na stanowisko 

MŁODSZY ELEKTROAUTOMATYK - STAŻYSTA

Gdańsk/Sopot

 

jeśli jesteś gotowy/a na:                   

 

• naukę i ugruntowanie swojej wiedzy w zakresie bieżącej 

obsługi urządzeń automatyki i hydrauliki w węzłach 

cieplnych 

• podjęcie stażu w okresie czerwiec - październik 

• wsparcie zespołu przy okresowych wymianach urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych w węzłach 

• wykonywanie oraz naprawę instalacji 

elektroenergetycznych, w tym systemów sterowania  

i kontroli 

• zabezpieczanie miejsc awarii i usuwanie usterek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenisz sobie: 

 

• realizowanie zadań przy udziale doświadczonych 

pracowników 

• pracę w zgranym zespole  

• możliwość rozwoju i podnoszenie własnych kwalifikacji 

• możliwość zatrudnienia  

a ponadto:  

• jesteś absolwentem lub uczniem ostatniej szkoły średniej 

technicznej (preferowane profile energetyka, 

automatyka, elektrotechnika) 

• chcesz związać się na dłużej z branżą energetyczną 

• posiadasz świadectwa kwalifikacji E gr. I oraz E gr. II i III 

(dodatkowy atut, firma oferuje dofinansowanie do 

kursu na uprawnienia SEP) 

• znasz pakiet MS Office w podstawowym zakresie  

- w szczególności arkusz Excel 

• posiadasz prawo jazdy kategorii B 

 

 

Dołącz do zespołu Grupy GPEC! 

  Co nas wyróżnia i na co możesz u nas liczyć: 

 
• wysokiej jakości narzędzia pracy  

• zadania dopasowane do posiadanych kwalifikacji  

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

• szeroki pakiet świadczeń dodatkowych  

• Program Promocji Zdrowia (benefity zdrowotne m.in. darmowe owoce, trener personalny, grywalizacja, siłownia)  

• niepowtarzalną atmosferę pracy i styl - sprawdź sam!  

 
 

Sprawdź kim jesteśmy:  

 

Grupa GPEC to lider branży ciepłowniczej w Polsce. Firma 

dynamicznie się rozwija i jest kluczowym inwestorem na 

Pomorzu. Naszym klientom (blisko 11 000) oferuje coraz 

nowsze usługi o najwyższej jakości.

Jesteśmy częścią życia kulturalnego i sportowego miast, w 

których funkcjonujemy. Edukujemy mieszkańców w zakresie 

energetyki i ekologii. Budujemy długotrwałe relacje oparte na 

zaufaniu.  

 
 

Jesteś zainteresowany/a? Prześlij swoje CV do dnia 31.05.2018r. 

rekrutacja@gpec.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 
 
 


