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Łużycki Bank Spółdzielczy 
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2000 0060 
 

          Łużycki Bank Spółdzielczy 
Lubań 

06 8392 0004 3900 0589  
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PKO BP S.A. w Warszawie 

04 1020 5226 0000 6002  
0492 7606 

 
NIP: PL 615-14-97-881 

 
REGON: 230376046 

 
BDO: 000011159 

 
Sąd Rejonowy dla  

Wrocławia – Fabrycznej 
IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 
Sądowego 

nr KRS 0000046613 
 

Biuro Obsługi Klienta: 
 

(75) 77 32-061 
(75) 77 32-062 
(75) 77 42-106 
(75) 77 42-107 
 

Fax: (75) 77 32-665 
 

e-mail: 
bok@bwio.pl 

 
Sekretariat 

– Zarząd Spółki 
 (75) 77 39-591 

 
e–mail: 

sekretariat@bwio.pl 
 

Tel. alarmowy: 
 

(75) 77 32-288 
 

Internet: 
www.bwio.pl 

 
 

Kapitał zakładowy: 
 

93.331.182,00 zł 
 

Kapitał wpłacony: 
 

93.331.182,00 zł 
 
 
 

 
BWiO S.A. stosuje SZJ 

w zakresie ujmowania, uzdatniania                   
i dostarczania wody, oczyszczania 
ścieków i stabilizacji komunalnych 
osadów ściekowych,  poboru prób 

oraz wykonywania badań 
laboratoryjnych wody, ścieków, 

osadów ściekowych i gleby 
 

 
   

 

Bogatynia, dnia 04.11.2022r. 
 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni  
ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia 

 
 

Ogłoszenie  
 

Zatrudnimy wykwalifikowanego pracownika na stanowisko:  

Główny Energetyk 
 

I. Opis stanowiska: 
 

Główny Energetyk zajmuje się nadzorem nad prawidłową eksploatacją 
urządzeń będących pod nadzorem działu oraz ich stanem technicznym. 
Dobiera urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne pod kątem racjonalnego 
zużycia energii i niezawodności.  
 
Prowadzi eksploatację i modernizację urządzeń energetycznych zgodnie 
z wytycznymi Prawa Energetycznego. Prowadzi dokumentację energetyczną 
w zakresie umów i rozliczania energii elektrycznej i cieplnej. Współpracuje 
z organami upoważnionymi do dysponowania. mocą urządzeń energetycznych 
przyłączonych do wspólnej sieci. 
 
Główny Energetyk nadzoruje i modernizuje radiową sieć monitoringu 
i sterowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami UKE. 
Opracowuje programy pracy urządzeń energetycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnych warunków pracy, stopnia ważności w procesie 
technologicznym, czynników zmniejszających zdolność pracy urządzeń, 
wymogów BHP. Organizuje i koordynuje przeglądy urządzeń automatyki 
 sterowania stosowanych w obiektach Spółki.  
 
Utrzymuje w pełnej sprawności urządzenia do awaryjnego podtrzymania 
zasilania. Nadzoruje dokumentację Systemu Zarządzania Jakością w zakresie 
dotyczącym działu oraz egzekwuje zapisy procedur systemowych w zakresie 
działania kierowanego działu. 
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II. Wymagania: 
1. Świadectwa kwalifikacyjne ważne lub do odnowienia E (mile widziane 

E+D) Grupa 1 elektroenergetyka w zakresie: 
a. obsługi, 
b. konserwacji i remontów, 
c. montażu, 
d. prac kontrolno – pomiarowych, 
e. do 20kV lub bez ograniczenia. 

2. Mile widziane świadectwo kwalifikacji: grupa 3 – gazowa, 
3. Doświadczenie zawodowe -  oświadczenie kandydata, 
4. Wykształcenie wyższe, absolwenci kierunków: mechatronika, 

automatyka, elektryka , energetyka, 
5. Wiedza z zakresu automatyki przemysłowej, znajomości systemów 

sterowania, 
6. Umiejętności czytania dokumentacji technicznej w szczególności 

schematów elektrycznych, 
7. Umiejętności programowania sterowników PLC, 
8. Znajomość układów automatyki, 
9. Doświadczenie w pracy z układami średniego napięcia; rozdzielnie, 

agregaty prądotwórcze i transformatory, 
10. Podstawowa znajomość systemów SCADA, 
11. Umiejętność obsługi komputera, w tym podstawowa obsługa pakietu 

Office. 
12. CV, list motywacyjny. 

 

III.Zapewniamy: 
1. Stabilne zatrudnienie w firmie działającej na rynku od ponad 20 lat 
2. Atrakcyjne wynagrodzenie 

3. Możliwość rozwoju zawodowego 

4. Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia 
5. Pakiet socjalny 
6. Ubezpieczenie grupowe 

 
W zakresie wymagań określonych w punkcie II, BWIO S.A. oczekuje złożenia 
oświadczeń przez kandydata.  
 
Osoby zainteresowane, spełniające wymagania zapraszamy do przesłania aplikacji 
na adres e-mail: sekretariat@bwio.pl lub bezpośredni kontakt telefoniczny  
603-593-668 lub 661-488-850. 

 
 








