
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Konstancin-Jeziorna 

Stanowisko Referent w Sekcji Ochrony Środowiska Departamentu Eksploatacji 

Nazwa firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

Informacje o 
firmie 

PSE S.A. poszukują kandydatów na stanowisko 

(umowa na zastępstwo): 

Wymagania 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: 
• Prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony środowiska w sposób zapewniający 

dochowanie stosownych norm i przepisów wykonawczych; 
• Monitorowanie kosztów wydatkowanych na ochronę środowiska w zakresie 

eksploatacji sieci przesyłowej; 
• Monitorowanie realizacji zamierzeń, przyjętych planów i zadań w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego; 
• Nadzór nad zgłoszeniami, pozwoleniami i decyzjami środowiskowymi oraz 

monitorowanie wykonywania zaleceń zawartych w ww. dokumentach na etapie 
eksploatacji; 

• Zapewnienie zgodności z przyjętymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa 
dokumentacji technicznych, dokumentacji decyzyjnych i programów funkcjonalno-
użytkowych w zakresie związanym z ochroną środowiska. Opiniowanie ww. 
dokumentacji zgodnie z prowadzonymi zadaniami; 

• Zapewnienie zgodności z przyjętymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie ochrony środowiska rozwiązań projektowych dla wskazanych zadań 
inwestycyjnych; 

• Wykonywanie kontroli wskazanych obiektów sieciowych w celu weryfikacji stosowania 
przepisów i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska; 

• Zgłaszanie potrzeb w zakresie wykonania badań i ekspertyz związanych z ochroną 
środowiska; 

• Zapewnienie kompletności danych związanych z ochroną środowiska zawartych w 
systemie Asset Management (AM) oraz prowadzenie bazy danych Sekcji, w tym 
wykonywanie kontroli w zakresie aktualizacji i poprawności danych wprowadzanych 
przez Oddziały; 

• Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień ochrony 
środowiska; 

• Współpraca z urzędami i instytucjami ochrony środowiska w zakresie realizowanych 
zadań; 

• Przygotowywanie materiałów sprawozdawczych w zakresie odpowiedzialności Sekcji; 
• Prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzenie 

Rejestru Korespondencji Sekcji. 
Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego ze specjalizacją ochrony środowiska, inżynieria środowiska 
lub pokrewne; 

• Posiadania prawa jazdy kat. B; 
• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS 

Excel; 
• Umiejętności organizowania i planowania pracy; 
• Umiejętności analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków; 
• Sumienności, rzetelności, dokładności; 
• Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole; 
• Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim. 

Data 
wygaśnięcia 
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/referent-w-sekcji-ochrony-
srodowiska-departamentu-eksploatacji_880652.html 


