
 
 
 
 

 
 
ELTECO Sp. z o.o. działa na rynku zasilania rezerwowego i odnawialnych źródeł energii w zakresie gazowych układów kogeneracyjnych oraz 
systemów biogazowych. Spółka oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę od koncepcji, analizy techniczno-ekonomicznej, doradztwa 
w zakresie doboru urządzeo, projektu, dostawy, montażu, uruchomienia, do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego gazowych 
agregatów kogeneracyjnych,                      oraz systemów zasilania awaryjnego opartych na agregatach prądotwórczych i bezprzerwowych 
zasilaczach rezerwowych UPS. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

SERWISANT – ELEKTRYK / MECHANIK 
 

 
Miejsce pracy:  Kraków      Obszar działania: Cała Polska 
Region:   małopolskie 
Branża:   Energetyka 
 
Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywad prace związane z kompleksową obsługą urządzeo prądotwórczych (zasilaczy UPS, 
agregatów prądotwórczych i kogeneracyjnych), w zakresie planowych przeglądów i napraw systemów funkcjonujących u Klientów. W 
ramach stopniowo poszerzanych kompetencji oraz nabywanego doświadczenia udział w montażach i uruchomieniach nowych instalacji, 
diagnostyka i eliminowanie usterek i awarii. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, dyspozycyjności, chęci rozwoju i zdobywania 
praktycznego doświadczenia, zdolności manualnych, otwartości na nowe wyzwania.     
 
Wymagania: 

 wykształcenie techniczne (elektrotechnika lub mechanika),  

 preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 dyspozycyjnośd, gotowośd do częstych wyjazdów służbowych typowych dla ekip serwisowych, 

 mile widziana umiejętnośd obsługi, urządzeo oraz instalacji elektrycznych i/lub silników spalinowych, 

 mile widziana znajomośd zagadnieo sterowania i automatyki urządzeo, 

 konsekwencja w działaniu i realizowaniu wyznaczonych zadao, zaangażowanie, zdolności manualne, 

 znajomośd obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, 

Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie w obsłudze/serwisowaniu agregatów prądotwórczych z silnikami diesla i/lub gazowymi, 

 samodzielnośd w działaniu, praktyczne umiejętności mechaniczne i/lub elektryczne, 

Oferujemy: 

 konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia, 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  

 przyjazną atmosferę pracy w prężnie działającym zespole młodych ludzi z doświadczeniem w branży, 

 specjalistyczne szkolenia w kraju i zagranicą, wsparcie techniczne doświadczonych pracowników, 

 atrakcyjny pakiet świadczeo opieki medycznej oraz rekreacyjno-sportowy 

Min. wykształcenie:  

 średnie techniczne,  
Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV z aktualnym zdjęciem oraz nazwą stanowiska, prosimy przesład na adres: 

praca@elteco.pl 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Nie zwracamy przesłanych aplikacji. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ELTECO Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych 

Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).” 


