
 

 

Kim jesteśmy? 
MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników. 

Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jeste-

śmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski.  

Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje. 

 

Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA. 

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie.  

Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz. 

 

TAURON Wydobycie S.A.  

poszukuje kandydatów na 5 miesięczny staż 

w Dziale Energomechanicznym – dokumentacja 

 

Miejsce pracy: Jaworzno, Libiąż, Brzeszcze 

Jeżeli: 

 Jesteś studentem IV lub V roku lub absolwentem obszaru elektrycznego lub mechanicznego 

 Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia 

 Jesteś kreatywny, masz wiele pomysłów i zapał do ich realizacji 

 Chcesz pracować z ekspertami 

 Jesteś osobą zaangażowaną w pracę zespołową, koncentrujesz się na wysokiej jakości pracy oraz  

lubisz stałe doskonalić się 

 Cenisz szczerą i otwartą komunikację 

 

Poszukujemy osoby: 

 Zmotywowanej i pomysłowej, dla której nie ma rzeczy niemożliwych 

 Dynamicznej i komunikatywnej 

 Zdeterminowanej do nauki i poszerzania wiedzy 

 Odnajdującej się zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej 

 Wychodzącej z inicjatywą, która koncentruje się na wysokiej jakości pracy 
 

 



 

Czego nauczysz się w trakcie stażu? 

 

 zapoznanie ze specyfiką Zakładu Górniczego, podstawowymi dokumentami dotyczącymi Zakładu  

Górniczego oraz sposobem i zasadami realizacji robót elektrycznych lub mechanicznych 

 zapoznanie z podstawowymi dokumentacjami oraz sposobem ich opracowania  

w Dziale Energomechanicznym 

 zapoznanie ze specyfiką pozostałych działów współpracujących z Działem Energomechanicznym  

w zakresie wymaganym do realizacji projektów wiodących 

 pomoc przy realizacji prac związanych z opracowaniem projektów technicznych  

i technologii prowadzenia robót – praktyczne zapoznanie ze sposobem wykonywania prac 

 

Tauron to firma  z wartościami, w której się rozwiniesz. Oferujemy: 

 Staż w jednej z najbardziej znanych firm w branży energetycznej 

 Samodzielne stanowisko pracy pod opieką profesjonalistów 

 Szansę na wprowadzanie w życie własnych pomysłów i rozwiązań 

 

 

Dołącz do Naszego zespołu już dziś ! 
Aplikując na stronie www.tauron.pl w zakładce „Pracuj w TAURONIE” 

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/pracuj-w-tauronie (poziom stanowiska Staż/Praktyka), 

lub przesyłając aplikację zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie  

www.tauron-wydobycie.pl w zakładce kariera. 

 

Oferta ważna do dnia 21 maja 2021 r. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami 

 

 

Dołącz do naszego zespołu już dziś! 

http://www.tauron.pl/
https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/pracuj-w-tauronie
http://www.tauron-wydobycie.pl/

