
      

  

 
   

      

 

 

 

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: 
 

Specjalista mierniczy 
 
Miejsce pracy: TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach, Oddział Miernictwa 

 

  

      

 

Obowiązki: 

 Nadzorowanie pracy zespołów pomiarowych w zakresie prowadzonych prac mierniczych, tj. zadawanie 
kierunków poziomych i pionowych, inwentaryzacja wyrobisk chodnikowych i ścianowych, pomiary na liniach 
obserwacyjnych; 

 Tworzenie i uzupełnianie map; 

 Pomiary niwelacyjne w terenie górniczym; 

 Obliczanie i analizowanie wskaźników deformacji terenu w aspekcie prowadzonych i projektowanych robót 
eksploatacyjnych, przy zastosowaniu oprogramowania EDBJ; 

 Analizowanie i porównywanie teoretycznych deformacji terenu z wartościami uzyskanymi w wyniku obserwacji 
geodezyjnych; 

 Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony terenu górniczego, uzupełnianie dokumentacji mierniczo-
geologicznej. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności geodezja; 

 Znajomość obsługi programów geodezyjnych Winkalk, Mikromap, MS Office, AutoCad;  

 Znajomość ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 Nr 163 poz. 981, z późn. 
zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-
geologicznej (Dz. U. z 2015 poz. 1941 z późn. zm.); 

 Znajomość obsługi instrumentów geodezyjnych; 

 Kompetencje: budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, 

 



 

 

 

 
 

podejmowanie decyzji, stałe doskonalenie się. 
 

 

 

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 
30.12.2021r. na adres TAURON Wydobycie S.A., Zespół Rozwoju Organizacji 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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