Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko
Głównego specjalisty ds. instalacji elektrycznych
Miejsce pracy: Katowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe: elektrotechnika (preferowane specjalności: elektroenergetyka,
instalacje),
co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych nN i SN,
aktualne uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych o napięciach do i powyżej 1kV (co najmniej do 20kV),
praktyczna znajomość układów połączeń rozdzielni,
znajomość zagadnień z zakresu techniki świetlnej,
znajomość i umiejętność czytania dokumentacji technicznej, także obcojęzycznej,
wiedza i doświadczenie w zakresie eksploatacji stacji transformatorowych,
znajomość ustawy „Prawo Energetyczne” wraz z przepisami towarzyszącymi,
umiejętność rozwiązywania problemów,
dyspozycyjność,
wysoka kultura osobista,
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy pod presją czasu,
obsługa pakietu OFFICE, mile widziany AutoCAD.

Wskazane:
•
•
•
•
•

praktyczna znajomość eksploatacji nowoczesnych budynków (system bms),
uprawnienia G2 (eksploatacja/dozór),
znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów towarzyszących,
znajomość Prawo zamówień publicznych oraz przepisów towarzyszących,
co najmniej dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
•
•
•
•

Stabilną, atrakcyjną pracę,
Możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,
Szkolenia, konferencje podnoszące kwalifikacje zawodowe,
Pracę w prestiżowej instytucji kultury.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających: list motywacyjny oraz cv w terminie
do 15 marca 2017 r.
Oferty mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:
Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
z dopiskiem: „Główny specjalista ds. instalacji elektrycznych”
lub przesłane drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl
Muzeum zaznacza sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

