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OFERTA nr 2021/15 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy MGM Projekt Sp. z o. o. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów 

Adres strony internetowej  http://www.mgmprojekt.pl/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Patrycja Wantuch 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
kadry@mgmprojekt.pl 

Data ważności oferty 30-04-2021 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność - 

Znajomość języków obcych Język angielski 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia - 

Inne - 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy 
Asystent Projektanta / Inżynier ds. 

Projektowania 

Rodzaj oferty 
praca stała 

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełny etat Wysokość wynagrodzenia brutto - zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Śląskie, Chorzów Liczba wakatów 2 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Zakres obowiązków 

Będziesz miał okazję: 

 Przeprowadzać wizje lokalne i analizy lokalizacji dla 

elektrowni fotowoltaicznych, 

 Tworzyć koncepcje elektrowni fotowoltaicznych, 

 Sporządzać karty Informacyjne przedsięwzięcia, raporty 

oceny oddziaływania na środowisko oraz projekty 

budowlane, 

 Uzyskać wszystkie wymagane decyzje administracyjne 

dla elektrowni fotowoltaicznych 

 Uzgadniać warunki przyłączenia elektrowni 

fotowoltaicznych do sieci z właściwym ODS i OSP 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Firma MGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działająca w branży odnawialnych źródeł energii budowlanej i 

elektrycznej w związku z rozwojem zespołu w biurze w Chorzowie poszukuje osobę na stanowisko: 

Asystent Projektanta / Inżynier ds. Projektowania 

Miejsce pracy: Chorzów 

Województwo: śląskie 

 Jesteś zainteresowany odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności fotowoltaiką? 

 Jesteś osobą zorganizowaną, odpowiedzialną, samodzielną i masz chęć uczenia wpisaną w 

DNA? 

 Masz wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym (elektrotechnika, energetyka), 

odnawialne źródła energii, geodezja, ochrona środowiska lub ostatni rok studiów 

inżynierskich/magisterskich? 

 Znasz pakiet MS Office, program AutoCad lub pokrewny? 

 Posiadasz prawo jazdy kat. B? 

 

Jeśli tak, to jesteś idealną osobą, której szukamy na stanowisko  

Asystenta Projektanta / Inżyniera ds. Projektowania! 

Dołącz do zespołu MGM Projekt! 

 

Będziesz miał okazję: 

 Przeprowadzać wizje lokalne i analizy lokalizacji dla elektrowni fotowoltaicznych, 

 Tworzyć koncepcje elektrowni fotowoltaicznych, 

 Sporządzać karty Informacyjne przedsięwzięcia, raporty oceny oddziaływania na 

środowisko oraz projekty budowlane, 

 Uzyskać wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla elektrowni fotowoltaicznych 

 Uzgadniać warunki przyłączenia elektrowni fotowoltaicznych do sieci z właściwym ODS i 

OSP 

 

Dodatkowymi atutami będą:  

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego,  

 Znajomość zagadnień zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa 

budowlanego, 

 Znajomość podstawowych zasad projektowania instalacji elektrycznych nN i SN, 

 Umiejętność czytania rysunku technicznego. 
 



Z naszej strony oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę, 

 Możliwość zdobycia praktyk zawodowych do egzaminu na uprawnienia budowlane, 

 Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, w ambitnym zespole o 10-cio letnim 

doświadczeniu w branży fotowoltaicznej, 

 Uczestnictwo w budowaniu zespołu projektowego, jeśli jesteś osobą komunikatywną i nie 

boisz się nowych wyzwań, 

 Udział w realizacji projektów w środowisku międzynarodowych specjalistów z 

największych firm branży odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Europie, 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności oraz 

awansu w strukturach firmy, 

 Program szkoleń onboardingowych, 

 Niezbędne narzędzia pracy, 
 

Uważasz, że jesteś osobą, której szukamy? Prześlij swoje CV i list motywacyjny 

na adres kadry@mgmprojekt.pl 
 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez MGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji.” 
 

Informujemy, że Administratorem danych jest MGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. J. Baildona 22d, lok.10. Dane zbierane są 
dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 

 


