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Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• prawidłowe i terminowe wykonanie zadań w powierzonym obszarze działania – utrzymane w 

ciągłej sprawności elektrycznej infrastruktury technicznej budynków administracyjno – 

biurowych  

• raportowanie z realizacji zadań w powierzonym obszarze działania  

• gospodarność, legalność, efektywność i skuteczność decyzji podjętych w ramach pełnionych 

obowiązków i posiadanych kompetencji 

•  przestrzeganie wewnętrznych aktów organizacyjnych obowiązujących w Spółce ORLEN 

Administracja. 

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród  

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, karty sportowe, 

dofinansowanie urlopu i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny 

Rodzinie i inne 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

 

• wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektrycznym 

• minimum trzy lata doświadczenia na  podobnym stanowisku 

• umiejętność wykonywania prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania elektrycznego 

infrastruktury technicznej powierzchni biurowej i wyposażenia w powierzonym obszarze 

działania 

• posiadanie świadectwo kwalifikacyjne G1 do 1kV w zakresie eksploatacji 

• umiejętność wykonywania elektrycznych pomiarów ochronnych instalacji budynkowych  

• podstawowa znajomość wewnątrzbudynkowych systemów technicznych (HVAC, wod-kan,  

CO, ZWU, CWU)  

• świadectwo kwalifikacyjne G2 w zakresie eksploatacji będzie dodatkowym atutem 

• praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu utrzymania technicznego budynków 

administracyjno – biurowych 

• aktywne prawo jazdy kat. B 

• samodzielność i odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.)”. 

ORLEN Administracja sp. z o. o. jest firmą wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN 

S. A.. W ramach swojej działalności Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania 

i administrowania nieruchomościami wraz z realizacją projektów inwestycyjnych i usługami 

technicznymi, archiwizacji zasobów niearchiwalnych oraz usług kancelaryjnych. Realizujemy także 

usługi cateringowe i gastronomiczne oraz obsługę konferencyjną, działalność hotelową, usługi 

pralnicze, czy też sprzedaż oraz dystrybucję napojów takich jak: wody mineralne, mleka, soki. 

Spółka zatrudnia ponad 200 pracowników w 13 miastach na terenie Polski.  

Proszę o przesłanie aplikacji na adres:  

Rekrutacja.orlenadministracja@orlen.pl 

w temacie wiadomości proszę wpisać: Konserwator - Elektryk (AT) 

 


