
 

Vortex Energy Polska sp. z o.o. od 2006 r. rozwija projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, realizując 
inwestycje w zakresie energetyki wiatrowej i solarnej. W portfolio zrealizowanych projektów znajdują się inwestycje o 
łącznej mocy przekraczającej 425 MW. Zajmujemy się planowaniem i rozwojem projektów OZE, ich budową oraz 
zarządzaniem technicznym. Pakiet oferowanych przez nas usług uzupełniają, m.in. usługi ekonomiczno-finansowe oraz 
prawny due diligence, dzięki czemu zapewniamy kompleksową realizację inwestycji. 

Więcej informacji o Vortex Energy Polska sp. z o.o. znajdziesz na: www.vortex-energy.pl 

Poszukujemy osoby na stanowisko:  
Projektant – Inżynier elektryk 
Miejsce pracy: Szczecin 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 ogólną koordynację zagadnień związanych z energetyką przy prowadzonych projektach z zakresu energetyki 

wiatrowej i fotowoltaicznej; 

 analizę i przygotowanie dokumentacji technicznej stacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych nN, SN i 110 

kV energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej; 

 wsparcie przy nadzorze nad pracami budowlanymi w zakresie jw.; 

 uzgodnienia z Operatorem Sieci Dystrybucyjnych (OSD) w zakresie przyłączeń i eksploatacji sieci 
elektroenergetycznych; 

 opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń i sieci elektroenergetycznych związanych z 
energetyką wiatrową i fotowoltaiczną. 

 Wymagania wobec kandydatów: 

 mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze; 
 wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektroenergetyka lub elektryka; 
 znajomość oprogramowania AutoCad; 
 uprawnienia projektowe i wykonawcze; 
 prawo jazdy kat. B; 
 umiejętność pracy pod presją czasu; 
 samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie; 
 mile widziana znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (zatrudnienie w formule B2B do negocjacji) w firmie o stabilnej 
pozycji rynkowej; 

 wsparcie na etapie wdrożenia; 

 perspektywę rozwoju zawodowego oraz możliwość zdobycia doświadczenia w strukturze naszej organizacji; 

 niezbędne narzędzia do pracy (telefon, komputer); 

 zadaniowy tryb pracy; 

 po okresie próbnym możliwość pracy hybrydowej; 

 udział w konferencjach branżowych, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych; 

 udział w wydarzeniach sportowych i charytatywnych; 

 karty medyczne; 

 nieodpłatną naukę języka obcego. 

http://www.vortex-energy.pl/


Klauzula (pod przyciskiem „Aplikuj teraz”): 

Na podstawie art. 13 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), 

przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 
 

Administrator 

Danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Plac Rodła 8, 70 - 419 Szczecin 

Dane 

kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 

tel.: 91 431 53 80, fax 91 484 31 11, e-mail: biuro@vortex-energy.pl 

Inspektor 

Ochrony 

Danych 

Naszym IOD jest Sebastian KOPACKI – iod@vortex-energy.pl 

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. przystąpienie do procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

b. działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgody na przetwarzanie danych np. dane kontaktowe; 

d. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, jeżeli została taka 

udzielona. 

Okres, przez 

który będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

a. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie 

wymagało wyrażania świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 

b. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z rekrutacją: 

c. dane osobowe kandydatów, z którymi nie zawarto umowy o pracę zostaną trwale usunięte po zakończonym 

procesie rekrutacji w okresie 2 tygodni o zakończenia rekrutacji. 

Odbiorcy 

danych 

Podmiot 

przetwarzający 

a. Administrator Danych na etapie rekrutacji nie udostępnia innym podmiotom Państwa danych osobowych. 

Prawa osoby, 

której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dodatkowe 

informacje 

a. podanie danych osobowych na etapie procesu rekrutacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwia 

przeprowadzenie procesu rekrutacji.  

b. podanie danych osobowych na etapie przygotowania umowy o pracę jest obowiązkiem prawnym a ich 

niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy o pracę 

c. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

d. pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału 

człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. 

e. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na 

Naszej stronie https://vortex-energy.pl/polityka-prywatnosci/  
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