
 

www.spie-elbud.pl 
SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, Tel.: + 48 58 769 48 00, Fax: + 48 58 343 11 70 
mailto: gdansk@sagpolska.pl 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, KRS  0000373468, NIP 957-10-45-638 
Nr rejestrowy BDO: 000016445, Kapitał zakładowy: 22 000.000,00 zł, Zarząd: Paweł Skowroński, Mirosław Klimko, Jarosław Pomirski 
 
 

 

SPIE Elbud Gdańsk S.A. należy do jednej z największych firm w Polsce świadczących usługi w 
zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i 
przesyłem energii elektrycznej. 
Należymy do Grupy SPIE SAG - jednego z wiodących europejskich dostawców usług i systemów            
w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i 
użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu. 
W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko: 

 

Asystent/Projektant (specjalność telekomunikacyjna) 
 
Miejsce pracy: Gdańsk 
 

Zakres obowiązków: 

 opracowywanie projektów w zakresie telekomunikacji na potrzeby operatorów sieci 
elektroenergetycznych wraz z niezbędnymi obliczeniami i uzgodnieniami wynikającymi  
z przepisów szczególnych, 

 opracowywanie projektów łączności na potrzeby kolei w tym systemów sterowania ruchem kolejowym 
(SRK), 

 weryfikacja dokumentacji projektowych przed przystąpieniem do realizacji, 
 optymalizacja instalacji pod kątem kosztowym i ilościowym. 

 
Wymagania: 

 wykształcenie techniczne co najmniej średnie  w zakresie elektroniki i telekomunikacji, 
 doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby operatorów 

dystrybucyjnych i przesyłowych  sieci elektroenergetycznych,  
 doświadczenie w projektowaniu instalacji teletechnicznych (KD, SSWIN, CCTV, DSO, SAP, LAN), 
 praktyczna znajomość urządzeń sieciowych w szczególności SDH, PDH, 
 podstawowa znajomość instalacji niskoprądowych w szczególności 48 VDC, 
 elektroniczne systemy zabezpieczeń obiektów z zakresu infrastruktury krytycznej, 
 Sieci szkieletowe miedziane i światłowodowe, zarówno obiektowe jak i między obiektowe (WAN, 

LAN), 
 znajomość urządzeń branży kolejowej w szczególności zasilania trakcji elektrycznej, oraz 

doświadczenie w realizacji projektów kolejowych będzie dodatkowym atutem, 
 umiejętność pacy w zespole; 
 samodzielność, odpowiedzialność, dokładność; 
 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem; 
 prawo jazdy kat. B. 

 
Oferujemy: 

 ciekawą pracę w dużej i stabilnej firmie; 
 możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych; 
 stabilne warunki zatrudnienia i niezbędne narzędzia pracy; 
 pakiet socjalny (karta sportowa, bilety do kina/teatru, świadczenie urlopowe oraz dofinansowanie do 

kolonii dla dzieci); 
 prywatną opiekę medyczną; 
 dobrą lokalizację biura (parking). 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@sagpolska.pl 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 
osoby, której dane dotyczą z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich 
niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowego procesu rekrutacyjnego.  
Administratorem danych osobowych jest SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej, 80-557 Gdańsk. Kontakt z 
inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: elbud.rodo@sagpolska.pl. 
Odbiorcami danych będą osoby prowadzące proces rekrutacji w Spółce. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 
miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko pracy. 
Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  
Każdy może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych.  
Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


