
SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze 

technicznej budynków (urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektryczne, automatyka) 

Inżynier elektryk 

Miejsce pracy: Warszawa 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

▪ Zarządzanie realizacją obsługi technicznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na 

obiektach (konserwacja bieżąca, przeglądy, naprawy) zgodnie z warunkami określonymi przez 

klientów w umowie serwisowej 

▪ Przygotowywanie ofert serwisowych i montażowych dla klientów firmy oraz kierowanie i 

nadzór nad ich realizacją 

Od kandydata oczekujemy: 

▪ Wykształcenia minimum wyższego - inż. w specjalności elektrotechnika, elektroenergetyka lub 

pokrewne 

▪ Prawa jazdy kat. B 

▪ Umiejętności pracy w grupie współpracowników  

▪ Dyspozycyjności, zaangażowania i sumienności 

▪ Chęci do podnoszenia kwalifikacji 

▪ Uprawnienia budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych będą dodatkowym atutem 

▪ Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obsłudze i serwisie systemu zasilania 

gwarantowanego w tym zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych 

Oferujemy: 

▪ Zatrudnienie w oparciu o pracę 

▪ Wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

▪ Możliwość podnoszenia kwalifikacji (zdobycie uprawnień budowlanych) 

▪ Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w ponad 150 osobowym zespole inżynierów i 

techników 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

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 SAR 



PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 

rekrutacji. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 97. 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. 

 

 


