
Twoje najważniejsze zadania na stanowisku inżyniera/projektanta ds. OZE to: 

•  Przygotowywanie projektów koncepcyjnych OZE
•  Tworzenie innowacyjnych koncepcji w zakresie redukcji ilości CO2 
•  Analiza rozwiązań pod kątem środowiskowym i wysokości LCOH
•  Wsparcie inżynieryjne przy tworzeniu wniosków o do�nansowania 
•  Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, PFU)
•  Ocena techniczna rozwiązań i analiz projektów

Jesteś inżynierem/projektantem ds. OZE i chcesz się dalej rozwijać w zawodzie? A dodatkowo chcesz 
zdobyć nowe doświadczenie w branży energetycznej, to daj nam się poznać!

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:

•  Wykształcenie wyższe techniczne (energetyką, OZE, elektrotechnika, mechanika lub pokrewne)
•  Doświadczenie na podobnym stanowisku
•  Znajomość rynku odnawialnych źródeł i zachodzących trendów
•  Znajomość ustawodawstwa i obowiązujących regulacji w zakresie OZE
•  Swobodnie komunikuje się w języku angielskim

Dodatkowo jesteś osobą:

to daj się nam poznać i poznaj nas. 

•  Nastawioną na osiąganie celów 
•  Odpowiedzialną i wychodzącą z inicjatywą
•  Zorientowaną na ciągłe zdobywanie wiedzy i rozwój
•  Świetnie pracującą samodzielnie i w zespole

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start 
oferujemy:

•  Atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę 
•  Bogaty pakiet bene�tów (m.in. opiekę medyczną, pakiet świadczeń socjalnych)
•  Realny wpływ na proces ograniczenia emisji CO2 do atmosfery
•  Dołączenie do ambitnego zespołu mierzącego się z nieszablonowymi projektami (m.in. niskoparametrowe sieci 
   5-tej generacji, głęboka geotermia, energetyka wiatrowa, geotermalna, słoneczna, odzysk ciepła odpadowego, 
   technologie wodorowe, sezonowe magazyny ciepła, pompy ciepła, biomasa)
•  Dynamiczny rozwój dzięki międzynarodowym kontaktom ze specjalistami i praktykami w dziedzinie 
   implementacji rozwiązań opartych na OZE (udział w Akademii specjalistów E.ON, liczne szkolenia i możliwości 
   odbycia wycieczek studyjnych)
•  Uczestnictwo w projektach, począwszy od fazy projektowej aż do fazy monitorowania pracy instalacji 
•  Pracę hybrydową (biuro / dom)

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

INŻYNIER/PROJEKTANT DS. OZE W PIONIE INNOWACJI 

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl. Lub poprzez przycisk APLIKUJ

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat. 

Pierwszy etap rozmowy rekrutacyjnej odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie


