
 

Duża firma w branży energetyki wiatrowej szuka osoby do pracy na stanowisku: 

Operator Farmy Wiatrowej 

Miejsce pracy: Sępopol 

Zakres obowiązków: 

• Raportowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na farmie wiatrowej 

• Zdalny nadzór operacyjny nad farmą wiatrową 

• Przygotowywanie dokumentacji i raportów 

• Diagnostyka turbin wiatrowych w systemie SCADA 

• Wsparcie nadzoru prac wykonawców podczas realizacji budowy farmy wiatrowej 

• Nadzór nad pracami podwykonawców 

• Wykonywanie cyklicznych analiz w zakresie utrzymania ruchu 

• Reprezentowanie właściciela na terenie farmy wiatrowej 

• Wsparcie rozwoju oraz budowy projektów farm wiatrowych 

• Wsparcie rozwoju (dewelopmentu) projektu farmy wiatrowej 

• Koordynacja pracy farmy wiatrowej 

Profil kandydata: 

• Wielozadaniowość, nadawanie zleceniom odpowiedniego priorytetu  

• Umiejętności analityczne 

• Wykształcenie wyższe lub średnie (kierunki techniczne/administracyjne) 

• Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 

• Znajomość programów MS Office 

• Komunikatywność 

• Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność 

• Mile widziana znajomość branży wiatrowej oraz brak przeciwwskazań do pracy na wysokości 

• Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

• Umowę o pracę 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

• Możliwość rozwoju poprzez szkolenia wysokościowe, SEP etc. 

• Atrakcyjne wynagrodzenie 

• Pracę w dynamicznym zespole w rozwojowej branży 

 

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie poprzez portal pracuj.pl przesyłając swoje CV 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Informujemy, że Administratorem danych jest ENERGIX POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Pl. Małachowskiego 2, 00-
066. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 
kwietnia 2016 r. (RODO).” 


