
        
  

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko: 
 

Przedstawiciel terenowy 

 
Miejsce pracy:  
cała Polska 

Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel - doświadczonego dostawcy infra-
struktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na 
całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie realiza-
cji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum szkoleniowym, 
centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia ponad 400 osób, 
które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

DOŁĄCZ DO NAS! 



 

Twoje zadania:  
· prowadzenieÊnegocjacjiÊzÊwłaścicielamiÊnieruchomościÊwÊceluÊustanowieniaÊsłużeb-

nościÊprzesyłuÊdlaÊinwestycjiÊelektroenergetycznych, 
· udziałÊprzyÊpodpisywaniuÊumów,ÊporozumieńÊiÊaktówÊnotarialnych, 
· reprezentowanieÊfirmyÊwÊspotkaniachÊnaÊterenieÊÊgminy/starostwaÊwÊzwiązkuÊzÊpro-

wadzonymiÊprocedurami, 
· współpracaÊzÊprojektantemÊorazÊinnymiÊpracownikamiÊspółkiÊzaangażowanymiÊwÊ

realizacjęÊprojektu. 
 

Wymagania: 

· dyspozycyjnośćÊiÊmobilność, 
· posiadanieÊczynnegoÊprawaÊjazdyÊkat.ÊBÊorazÊwłasnegoÊsamochodu, 
· komunikatywnośćÊiÊłatwośćÊnawiązywaniaÊkontaktów, 
· umiejętnościÊnegocjacyjne, 
· dobraÊorganizacjaÊpracyÊorazÊdokładnośćÊiÊsystematyczność, 
· mileÊwidzianaÊpodstawowaÊznajomośćÊbranżyÊenergetycznej/OZE,Ê 
· mileÊwidzianeÊdoświadczenieÊnaÊpodobnymÊstanowisku, 
· wykształcenieÊśrednieÊlubÊwyższeÊ(mileÊwidzianiÊstudenciÊlubÊabsolwenciÊkierunkuÊ

gospodarkaÊprzestrzenna). 
 

Oferujemy: 
· pracęÊwÊdużejÊmiędzynarodowejÊspółceÊoÊugruntowanejÊpozycjiÊnaÊrynkuÊkrajowymÊ

iÊmiędzynarodowym, 
· zatrudnienieÊwÊoparciuÊoÊumowęÊzlecenieÊzÊmożliwościąÊzatrudnieniaÊetatowegoÊÊwÊ

przyszłości, 
· pracęÊwÊmłodymÊzespoleÊiÊmiłejÊatmosferze, 
· niezbędneÊnarzędziaÊpracyÊ(komputer,Êtelefon), 
· elastycznyÊczasÊpracy. 



 
 
 
 
 
 
Oferty  należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje. 
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks 
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione 
w ogłoszeniu. 
 
Klauzula Informacyjna: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel   
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D, 
2) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka SA, 
11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz rodoene@eltelnetworks.com, 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekru-
tacji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 
 

 

APLIKUJ  


