
 

Spółka TAMEH Holding (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w której obie grupy kapitałowe posiadają po 

50 proc. udziałów, jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskiej – TAMEH 

POLSKA i czeskiej – TAMEH CZECH. W skład polskiej spółki operacyjnej wchodzą: wydzielony z TAURON Ciepło 

– Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do TAURON Wytwarzanie – Elektrownia 

Blachownia (ZW Blachownia), natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – elektrociepłownia w krakowskim 

oddziale spółki. Czeska spółka operacyjna eksploatuje natomiast Elektrociepłownię w Ostrawie. 

Obecnie TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poszukuje w trybie rekrutacji 

wewnętrznej osoby na stanowisko: 

SPECJALISTA  

Osoba zatrudniona na stanowisku SPECJALISTA, będzie zaangażowana w działania związane z utrzymaniem 

ruchu predyktywnym, prewencyjnym oraz planowanym w branży energetycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem kotłów, urządzeń i instalacji energetyki cieplnej w obszarze Kotłowni. Zakres obowiązków to 

planowanie, przygotowywanie, nadzorowanie i odbiór prac, przeglądowych, remontowych, inwestycyjnych oraz 

usterkowych branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń kotłowni. Podlega bezpośrednio 

Kierownikowi ds. Utrzymania Majątku ZW Kraków  w Departamencie Utrzymania Majątku. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie: 

- minimum średnie techniczne - maszyny i urządzenia energetyki cieplnej, budowa maszyn 

- lub średnie nie techniczne (dopuszczalne pokrewne) 

 Minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z energetyką. 

 Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego G-2/D i G-3/D 

 Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną 

 Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Microsoft Windows  

 Dobra znajomość pakietu Microsoft Office 

 Dobry stan zdrowia, gwarantujący uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do 

pracy na w/w stanowisku 

Umiejętności dodatkowe: 

 Znajomość kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami energetyki cieplnej, 

stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach 

 Podstawowa znajomość obsługi programu finansowo-księgowego IFS 

 Skuteczność w realizowaniu zadań utrzymania ruchu, remontowych i inwestycyjnych w stresie i pod 

presją czasu 

 Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się 

 Samodzielność i inicjatywa w działaniu oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 



 Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym 

 

Oferujemy: 

 Perspektywiczną pracę w unikatowym przedsięwzięciu łączącym energetykę przemysłową i energetykę 

zawodową 

 Możliwość rozwoju zawodowego  

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych na adres e-mail: 

rekrutacja@tameh.pl lub joanna.wantuch@tameh.pl z NAZWĄ STANOWISKA w temacie 

wiadomości w nieprzekraczalnym terminie: 20.08.2021r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

TAMEH POLSKA sp. z o.o. , informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B 

2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl  TAMEH POLSKA sp. z 
o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Przeprowadzenia procesu  rekrutacyjnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z 
przepisów prawa , realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

5. Kategorie przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, Dane kontaktowe, Data urodzenia, Wykształcenia, Kwalifikacje zawodowe, Przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. 

6. Jako Administrator jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami 
prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów. 

7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                           z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
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