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OFERTA nr 2022/215 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy AdMat-Eko Energia Odnawialna 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
Ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica 

Adres strony internetowej  www.admateko.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Martyna Piecuch 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

e-mail: rekrutacja@admateko.pl 

telefon: 533288788 

Data ważności oferty 28-02-2023 

Wymagania 

Wykształcenie średnie 

Kierunek/specjalność 

energia odnawialna, energetyka, inżynieria środowiska, 
budownictwo, audyt energetyczny, elektryka, 
hydraulika 

Znajomość języków obcych nie 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia prawo jazdy kat. B 

Inne znajomość rysunku technicznego 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Specjalista ds. Energii odnawialnej 

Rodzaj oferty Praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o  dzieło 

Wymiar czasu pracy Do ustalenia Wysokość wynagrodzenia brutto 3000-7000zł 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Cały kraj  Liczba wakatów 3 

Zakres obowiązków 

✓ Wykonywanie inwentaryzacji technicznych budynków 
pod kątem możliwości montażu instalacji OZE 

✓ Wsparcie pracy biura 
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INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

W związku z ciągłym rozwojem branży OZE w Polsce jak i naszej firmy poszukujemy na 
stałe pracowników oraz współpracowników. Jeśli jesteś osobą lubiącą kontakt z ludźmi, 
podróże i delegacje oraz pracę w prężnie rozwijającej się firmie to właśnie ta praca jest 
dla Ciebie. Nie jest to praca polegająca na pozyskiwaniu nowych Klientów. 

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. Energii Odnawialnej będzie 
odpowiedzialna za pomoc w czynnym rozwoju firmy, przeprowadzanie prac 
inwentaryzacyjnych obiektów, weryfikowanie i sprawdzanie możliwości montażu OZE na 
wskazanych budynkach oraz pozostałym zakresem prac związanym z profilem i 
działalnością firmy AdMat-Eko Energia Odnawialna. 

Praca w delegacjach na terenie całej Polski w zależności od zlecenia. Praca w 
systemie zadaniowym, dzięki czemu po części sam decydujesz o jej wykonaniu. 
Oferujemy możliwy do negocjacji harmonogram dni pracy, ale mieszczący się w 
minimalnych proporcjach dni pracy w miesiącu (10 dni wolnego, 20 dni pracy), z 
zachowaniem zasady „im więcej pracuję tym więcej zarabiam”. 

Nie jesteśmy korporacją, dlatego staramy się być elastyczni co do systemu jak i czasu 
pracy. Szukamy osób do współpracy na stałe. Nie interesuje nas zatrudnienie sezonowe 
lub tymczasowe, więc jeśli szukasz pracy na długo ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym, 
premie zadaniowe i uznaniowe, zakwaterowanie na wyjazdach służbowych, samochód i 
telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia służące do prawidłowego i rzetelnego 
wykonywania zlecanych nam prac. 

Jeśli nie boisz się delegacji, odpowiada Ci kontakt z ludźmi i lubisz pracę ze zgranym 
zespołem to ta praca jest właśnie dla Ciebie. 

Każdy z wybranych przez nas kandydatów zostanie oddelegowany na tygodniowy okres 
próbny w terenie w celu zapoznania się z systemem i sposobem pracy w naszej firmie. Po 
pomyślnie zaliczonym okresie próbnym nastąpi zatrudnienie. 

Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej, 
hydrauliki i elektryki. 

 

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres 
rekrutacja@admateko.pl. 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym danych zawartych w art. 9 ust 1 RODO, dla 
potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez AdMat-Eko zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, str.1, z późn. zm.)” 
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