
      

  

 
   

      

 

 

 

TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla oraz produkcją, 
dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu.  
 
Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad 25 tys. 
pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie 
nowoczesnych rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego sukcesu są 
pasja i zaangażowanie pracowników.  
 
 
To, co dla nas ważne, określają wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie 
rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować 
partnerskie relacje z klientami i współpracownikami.  
 
 

TAURON Wydobycie S.A., jedna ze Spółek Grupy TAURON, poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 

Główny Specjalista na powierzchni – Kierownik Oddziału Szkód Górniczych 
 
Miejsce pracy: TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, Oddział Szkód Górniczych 

 

  

      

 

Obowiązki: 

 Kierowanie zespołem pracowników w ramach Oddziału Szkód Górniczych; 

 Udział w pracach przy opracowywaniu Planu Ruchu Zakładu Górniczego oraz Dodatków do Planu ruchu w 
aspekcie ich zgodności z przepisami Prawa geologicznego i górniczego; 

 Kontrolowanie robót budowlanych i prawidłowości procesów technologicznych prac związanych z 
wykonywaniem remontów połączonych z usuwaniem szkód górniczych w obiektach budowlanych i 
inżynierskich; 

 Opiniowanie projektów technicznych robót budowlanych dotyczących prac oraz kompletowanie akt 
niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; 

 Nadzór i koordynowanie współpracy z firmami obcymi zatrudnionymi w strukturach spółki oraz kontrola 
działalności tych firm w zakresie przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górniczego; 

 Opracowywanie planów, sprawozdań, statystyk i informacji w zakresie szkód górniczych; 

 Uczestniczenie w opracowywaniu Planów Rzeczowo-Finansowych dotyczących nakładów na ochronę 
powierzchni terenu górniczego; 

 Przygotowanie niezbędnych materiałów i udział w opracowywaniu planu ruchu oraz przedsięwzięć 
modernizacyjno-inwestycyjnych mających na celu minimalizację przekształceń terenu; 

 Udział w komisyjnych przeglądach obiektów, sporządzanie ugód i umów w zakresie usuwania szkód 
górniczych; 

 Prowadzenie komisyjnych przeglądów obiektów uszkodzonych działalnością górniczą w terminach 
określonych prawem i określenie sposobu naprawy tych obiektów. 
 
 

 



 

 

 

 
 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej, konstrukcje budowlane, budownictwo lądowe; 

 Minimum 10-letnie doświadczenie w branży budowlanej; 

 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń; 

 Znajomość przepisów prawnych związanych z budownictwem oraz nieruchomościami; 

 Umiejętność sporządzania kosztorysów w zakresie robót budowlanych; 

 Kompetencje: budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, stale 
doskonalenie się, podejmowanie decyzji. 

  

 
Mile widziane:  

 Praca jako kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego oraz wykonywanie przeglądów obiektów 
budowlanych; 

 Kwalifikacje osoby dozoru ruchu specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych; 

 Znajomość aplikacji MS Office, AutoCad, Norma Pro, posiadanie prawa jazdy kat. B; 

 Wiedza z zakresu sporządzania umów z firmami zewnętrznymi. 
 

Oferujemy: 

 Możliwość pracy w stabilnej firmie; 

 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia; 

 Możliwość pogłębiania doświadczeń zawodowych; 

 Możliwość dokształcania się.  

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny) ze wskazaniem nazwy stanowiska do dnia 
19.01.2019r. na adres TAURON Wydobycie S.A., Zespół Rozwoju i Szkoleń, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno lub na 

e-mail: aplikacje@tauron-wydobycie.pl 

Warunkiem Pani/Pana udziału w postępowaniu rekrutacyjnym będzie załączenie do aplikacji wypełnionego formularza 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Druk formularza należy pobrać z naszej strony internetowej: tauron-
wydobycie.pl z zakładki „Kariera” (publikowany pod tym ogłoszeniem). 

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 
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