
  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza konkurs  

na stanowisko Specjalista ds. Energetycznych w Dziale Technicznym 

 
 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 administrowanie projektami technicznymi z uwzględnieniem harmonogramów czasowych, ograniczeń 

kosztów, specyfikacji i docelowych danych technicznych, 

 zarządzanie instalacją i przekazywanie do użytku systemów produkcyjnych i teletechnicznych, 

 utrzymanie ruchu a w szczególności nadzór i kontrola ruchu instalacji: pary technologicznej, wod.-

kan., gazowych, HVAC, elektrycznych, ppoż., antywłamaniowych, itd., 

 przygotowywanie i nadzór przeglądów, napraw, remontów i modernizacji oraz nowych uruchomień 

instalacji jak wyżej, 

 prowadzenie i nadzór prowadzenia dokumentacji w zakresie jak wyżej w tym wymaganych instrukcji, 

 koordynacja monitoringu wszystkich mediów na terenie poprzez zarządzanie systemem monitoringu 

oraz kontaktem z dostawcami, 

 zarządzanie dostawami mediów w tym analizą kosztową, odpowiednimi zamówieniami i rozliczaniem 

dostawców. 

WYMAGANIA: 

Podstawowe: 

 wykształcenie techniczne wyższe, energetyczne w specjalności: energetycznej, elektrycznej, lub 

kierunki pokrewne; 

 znajomość budowy i utrzymania ruchu instalacji: pary technologicznej, wod.-kan., gazowych, HVAC, 

elektrycznych, teletechnicznych, ppoż. , budowlanych, itp. 

 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym: 1 rok na stanowiskach związanych z  budową, 1 

rok praktyki projektowej, utrzymanie lub diagnostyka  budynków,  instalacji i/lub urządzeń 

technicznych i teletechnicznych, 

 posiadanie  uprawnień eksploatacyjnych, pomiarowych, dozorowych do 1 KV 

 posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami budowlanymi  

 znajomość pakietu Microsoft Office, przeglądarki internetowe,  

 umiejętność pracy z rysunkiem technicznym, umiejętność pracy w AutoCAD-zie i systemach 

kosztorysowych. 

Dodatkowe: 

 odpowiedzialność , rzetelność, samodzielność, 

 umiejętność efektywnego planowania własnej pracy, 

 dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność, 

 kreatywność i chęć do podnoszenia kwalifikacji, 

 ciągłe doskonalenie poprzez poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do podnoszenia 

efektywności redukcji kosztów, 

 znajomość przepisów budowlano-sanitarnych, 

 prawo jazdy kat. B. 

Mile widziane: 
 znajomość systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, 

 znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem “Konkurs na 

stanowisko Specjalisty ds. Energetycznych w terminie do dnia 27.02.2017 r. w godzinach 8 ºº - 16 ºº 

w  Sekcji Spraw Osobowych Biura Rektora pok. 128 , ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża. 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. 

          


