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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000 119763 
Kapitał zakładowy: 1 600 000 PLN 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi, firma 

Ensto Pol Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko  

 

Inżyniera Produktu 

 
wyrobów branży elektro–energetycznej  

w zakresie automatyki i aparatów sieci rozdzielczych SN 
 

Miejsce pracy: Straszyn (woj. pomorskie) 

 

Główne zadania osoby zatrudnionej to: 

 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej wyrobów branży elektro – energetycznej 

a w szczególności automatyki i aparatury sieci rozdzielczych SN 

 Uruchomienia urządzeń energetycznych i prace serwisowe dot. powyższych wyrobów firmy 

 Przygotowywanie wyrobów do sprzedaży – określanie i zlecanie badań, certyfikatów, dopuszczeń 

 Współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie kompletacji dostaw  

 Doradztwo dla firm projektowych i wykonawczych 

 
Zainteresowani jesteśmy osobą, która posiada: 

 

 Wykształcenie wyższe elektrotechniczne  

 Dobrą znajomość branży elektro – energetycznej, w szczególności automatyki  

i aparatów sieci rozdzielczych SN 

 Minimum 3 lata doświadczenia w pracy w sektorze elekto–energetycznym 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Zdolności organizacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole 

 Prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu 

 Obsługę oprogramowania MS Office  

 

Oferujemy: 

 

 Interesującą pracę w stabilnej i renomowanej firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej 

 Pracę w międzynarodowym środowisku 

 Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy, adekwatne do wykonywanej funkcji 

 Możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz realizowania własnych pomysłów i koncepcji 

 

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres: rekrutacja@ensto.com  

 

 
Do dokumentów prosimy o dołączenie następującej klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 
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