
 

 

 

 

 

      

  

 

   

      

 

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy od 
wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych. Obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju na 
terenie pięciu województw. Grupa TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz największy sprzedawca i 
dystrybutor energii elektrycznej. 
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, 
TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” oraz TAURON Ciepło. TAURON Polska Energia SA jest 
spółką holdingową w Grupie TAURON notowaną od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach WIG20 – 
indeksu największych spółek giełdowych. 

 

 

TAURON Dystrybucja S.A. największy dystrybutor energii elektrycznej, 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 
 

Specjalista ds. łączności w Dziale Telekomunikacji i Sieci OT 
Nr ref: TD/2021/09/68 
Oddział: Oddział w Krakowie 
Miejsce pracy: Kraków 
 

 

  

      

 

Wymagania 

Wykształcenie średnie (kierunek elektryczny lub IT/telekomunikacja/teleinformatyka) 
Min. 1 rok doświadczenia w obszarze IT, telekomunikacji, teleinformatyki 
Świadectwo kwalifikacyjne E 
Prawo jazdy kat. B 
Biegła obsługa komputera – programy Office  
Ogólna znajomość pracy systemów radiokomunikacyjnych, radioliniowych i teletransmisyjnych, urządzeń oraz instalacji 
elektrycznych  
Umiejętność czytania schematów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawa urządzeń elektronicznych, 
znajomość eksploatacji urządzeń: radiokomunikacyjnych, radioliniowych i teletransmisyjnych  
Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe 
doskonalenie się 

 

Mile widziane 

Wykształcenie wyższe (kierunek elektryczny lub telekomunikacja/teleinformatyka) 
Min. 2 lata doświadczenia w obszarze IT, telekomunikacji, teleinformatyki 
Świadectwo kwalifikacyjne D 
Inne uprawnienia /kursy z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji 

 

Zakres obowiązków 

Prowadzenie eksploatacji systemów infrastruktury telekomunikacyjnej i łączności oraz wykonywanie konfiguracji 
urządzeń i systemów łączności. 
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, protokołów zabiegów  
eksploatacyjnych, ewidencji systemów i urządzeń telekomunikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obsługa incydentów, awarii i realizacja usług zgłaszanych przez klientów. 
Udział w pracach związanych z usuwanie złożonych uszkodzeń i awarii. 
Przygotowanie dokumentacji w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. 
Udział w odbiorach technicznych aparatury i obiektów inwestycyjnych.  
Udział w projektach inwestycyjnych, w tym sporządzanie wycen realizacji prac, specyfikacji warunków  
zamówienia oraz wykonywanie dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń w zakresie inwestycyjnym. 
Administrowanie systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i łączności. 
Opracowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki. 

 

Oferujemy 

Profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku, 

 



 

 

 

 

 

Interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem, 
Nowoczesne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, 
Szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy, 
Pakiet socjalny. 

 

Data ważności 

2021-10-27 
 

Adres url do formularza aplikacyjnego 

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=6032 
 

 

      

 

 

 
 

  

 


