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Kierownik Robót Elektrycznych 

Miejsce pracy: Sosnowiec 

 

 

 

GreenWay Polska Sp. z o.o. 

„W GreenWay wierzymy, że samochody elektryczne są przyszłością transportu  
i pozwolą nam zmienić nasze miasta podnosząc jakość naszego życia”. 

 

GreenWay Polska Sp. z o.o. to firma z branży nowych technologii, która buduje i zarządza infrastrukturą 

ładowania samochodów elektrycznych w Europie. Z ponad 700 publicznymi stacjami ładowania w 

Polsce i dzięki rozległej sieci partnerów roamingowych w 25 krajach, jest największą siecią oferującą 

elektromobilne rozwiązania w swoim rejonie. 

  

Opis stanowiska 

Praca w zespole odpowiedzialnym za budowę infrastruktury na potrzeby stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych , a w szczególności: 

 planowanie wykonywania robót w zakresie prac budowlano-instalacyjnych dla stacji 
ładowania samochodów elektrycznych 

 prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami ofertowymi 
 zlecanie, nadzór, koordynacja i rozliczanie prac podwykonawców oraz wykonawczych 

jednostek wewnętrznych w zgodności z harmonogramem i budżetem 
 weryfikacja lub przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
 udział w tworzeniu standardów projektowych i wykonawczych budowy sieci stacji ładowania 
 weryfikacja lub przygotowanie kosztorysów inwestorskich branży elektrycznej 

Oczekiwania: 

 posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

 doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta bądź kierownika robót elektrycznych lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego  

 świadectwa kwalifikacji G1 na stanowisku eksploatacji i dozoru 
 znajomość programu AutoCAD lub pokrewnego 
 prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów służbowych 
 wykształcenie wyższe 

 

Mile widziane: 

Aplikuj teraz 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=da0d41a6510f4bd594c7a76c28f33ab6
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=da0d41a6510f4bd594c7a76c28f33ab6


 

 

    

-  

 znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w 
międzynarodowym zespole 

 znajomość programów do kosztorysowania (Norma PRO, Expert) 
 wiedza dotycząca zagadnień technicznych w zakresie elektromobilności 
 doświadczenie w pracy w międzynarodowej firmie 

 

Oferujemy: 

 

Specjalistyczne 

szkolenia 

 

Udział w rewolucji 

technologicznej 

branży motoryzacyjnej 

Stabilną pracę u lidera 

rynku 

Zatrudnienie w formie 

umowy o pracę 

Premie kwartale i 

roczne 

Możliwość rozwoju Elastyczne godziny 

pracy i home office 

Spotkania 

integracyjne 

Dofinansowanie do 

pakietu ubezpieczeń 
Dofinansowanie nauki 

języka angielskiego 

Dofinansowanie do 

karty MultiSport 

Program Wellbeing 

 

Dofinansowania do 

programu PPK 

Program Poleceń 

Pracowniczych 

Dobrą kawę! Świetną atmosferę w 

pracy 

 

 Aplikuj  
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