
 

 

 
 
                                                                                                                                   Jastrzębie-Zdrój, 24.06.2020 
 

SEJ-SERWIS” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: 
 

Elektromonter 
 
Miejsce zatrudnienia: Rybnik 
Godziny pracy: 6-14, 14-22 
 
Zakres obowiązków: 
• prace montażowe, naprawcze, konserwacyjne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
posługując się typowymi i specjalistycznymi narzędziami elektrycznymi, przenośnymi 
przyrządami pomiarowymi; 
• zapewnienie odpowiednich warunków eksploatacji instalacji i elektrycznych urządzeń 
odbiorczych; 
• wykonywanie przeglądów i przełączeń ruchowych w rozdzielni NN; 
• wykonywanie montażu, remontów i konserwacji urządzeń rozdzielni NN z wykonywaniem 
pomiarów i regulacji; 
• wykonywanie różnego rodzaju instalacji elektrycznych; 
• montaż osprzętu elektrycznego urządzeń cieplnych i cieplno-mechanicznych (silników, 
przewodów elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych i wskaźników); 
• sprawdzanie działania i usuwanie uszkodzeń w obwodach zasilających sterowania oraz 
zabezpieczeń indywidualnych i grupowych węzłów cieplnych; 
• diagnozowanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji, linii kablowych, i urządzeń na podstawie 
oględzin lub pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych itp. 
• dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw elektronarzędzi; 
• montaż i demontaż układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników ciepła) wraz ze 
sporządzaniem stosownej dokumentacji (protokołów). 
 
 
Wymagania podstawowe: 
• wykształcenie zasadnicze zawodowe, pożądane średnie techniczne; 
• 1 rok stażu pracy na stanowisku elektryka/elektromontera, pożądane 2-letnie 
doświadczenie; 
• świadectwo kwalifikacyjne, Grupa 1/E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu 
sieci i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV; 
• samodzielność, sumienność, dyspozycyjność w pracy; 
• nastawienie na rozwój swoich umiejętności; 
• umiejętność pracy w zespole. 
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Mile widziane: 
• doświadczenie w pracy w branży ciepłowniczej; 
• prawo jazdy kat. B 
 
 
Oferujemy: 
• atrakcyjne i jasne warunki zatrudnienia, 
• wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą, 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i wspieranie rozwoju zawodowego, 
• dojazdy na obiekty samochodem służbowym, 
• umowa o pracę po okresie próbnym. 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres emailowy albo dostarczenie do 
siedziby firmy osobiście lub pocztą:  
 
SEJ-SERWIS Sp. z o.o. 
ul. Energetyków 17 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 


