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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

FIRMA: AAelectro MATEUSZ JAROS. Zajmujemy się pracami w zakresie usług 
elektrycznych: instalacją, montażem, modernizacją, naprawą oraz serwisem 
instalacji elektrycznych w budownictwie jedno i wielorodzinnym.  
 

PRACA W PROJEKCIE: „Rozwój AAelectro – Teraz Polska”, Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 

 

STANOWISKO: Elektryk/Instalator/monter instalacji fotowoltaicznych 
 
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony - 1 etat 
 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Chechło Pierwsze, ul. Podmiejska 11 
 
DATA OGŁOSZENIA: 23.09.2022 r. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4.10.2022 r. 
 
LINK DO STRONY: www.aaelectro.pl  
 
SŁOWA KLUCZOWE: elektryk, usługi elektryczne, monter, instalacje, fotowoltaika 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 

 Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń Właściciela 
Firmy,  

 Prace elektryczne, 

 Prace monterskie. 

 
WYMAGANIA WOBEC KANDYDTA: 
 

 Doświadczenie w pracach elektromonterskich lub instalatorskich 

 Doświadczenie na stanowisku elektryk 
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 Uprawnienia SEP E do 1kV 

 Gotowość do wykonywania pracy na wysokości 

 Dokładność i skrupulatność 

 Komunikatywność i uprzejmość w kontakcie z klientem 

 Samodzielność i dobra organizacja 

 Prawo jazdy kat. B 

 

CO OFERUJEMY: 
 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat, 

 Niezależność na powierzonym stanowisku, 

 Uczestniczenie w rozwoju firmy z perspektywami, 

 Sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, 

 Dobre warunki i pracę w przyjaznej atmosferze. 

 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć: 

 Aktualne CV (z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 List motywacyjny; 

 
Osoby zainteresowane pracą w Projekcie prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie do 

dnia 4 października 2022 roku do godziny 16:00 na adres mailowy: aaelectro.projekty@gmail.com 

 
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione  
o terminie rozmowy. 
 
AAelectro MATEUSZ JAROS z siedzibą w Chechło Pierwsze, przy ul. Podmiejskiej 11, jako administrator danych osobowych 
informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do pracy w Projekcie: „Rozwój 
AAelectro – Teraz Polska” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na stanowisku ‐ Specjalista ds. informacji. 
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