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OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRACY 
 

Azako Sp. z o.o. z siedzibą w Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno, 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: 

asystent projektanta 
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Miejsce świadczenia pracy: Dzielna 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: 

• przygotowanie dokumentacji projektowej, 

• asystowanie przy projektowaniu przyłączy, sieci elektroenergetycznych, 

• kontakt z inwestorem w kwestiach technicznych, innymi firmami, 

• współpraca z koordynatorem, asystentem, 

• wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego, 

• inwentaryzacje sieci elektroenergetycznych, 

• dokonywanie ustaleń w zakresie przebiegu sieci elektroenergetycznych. 

Wymagania niezbędne: 

• praktyczna znajomość obsługi programu AutoCAD, pakietu MS Office, 

• wykształcenie  min. średnie techniczne lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: 

elektrotechnika, budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, geodezja), lub studenci wyżej 

wymienionych kierunków 

• umiejętność pracy w zespole, 

• zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, 

• systematyczność, precyzja, dobra organizacja pracy, 

• umiejętność logicznego myślenia, 

• umiejętność szybkiego uczenia się. 

Wymagania dodatkowe: 

• prawo jazdy kat. B, 

Ofertę kandydata zawierającą CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rekrutacji można przesyłać 

a) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@azako.pl lub, 

b) pocztą na adres – Azako Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno 

w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 

asystent projektanta”. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie ustalonym telefonicznie z kandydatem do pracy. 


