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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa/Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki 
poszukuje kandydatów do wykonywania poniższych czynności: 

 

Kontrolera Poboru Energii Elektrycznej 
 

Obszarwykonywania zlecenia: Teren Rejonu 
Energetycznego Mińsk Mazowiecki 

Twój zakres obowiązków: 
• Odczyty wskazań liczników energii elektrycznej. 
• Sprawdzanie zgodności danych ewidencyjnych i adresowych oraz dokumentowanie 

stwierdzonych rozbieżności. 
• Zgłaszanie przypadków: złego stanu instalacji, podejrzenia nielegalnego poboru, 

stwierdzonych usterek i  nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pomiarowo 
rozliczeniowego za pomocą istniejących systemów akwizycji danych pomiarowych. 

• Prowadzenie ewidencji ilości zrealizowanych odczytów. 
 
 

Nasze wymagania: 
• Wykształcenie średnie. 
• Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV. 
• Samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina. 
• Łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy z klientami. 
• Prawo jazdy kat. B.; pojazd prywatny do realizacji umowy. 

 
 

To oferujemy: 
• Zatrudnienie na umowę zlecenia. 
• Atrakcyjne wynagrodzenie. 

 
 

 
CV i list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 24.06.2022 r., za pośrednictwem formularza: 

APLIKUJ 
a w przypadku braku możliwości aplikacji poprzez formularz elektroniczny, na adres mailowy: 
kadry.OW@pgedystrybucja.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, z tytułem maila lub dopiskiem „rekrutacja/Kontroler Poboru Energii 
Elektrycznej/RE 5”. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20 
340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas 
Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na 
stronie:https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-
kandydata-do-pracy 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

O Pracodawcy: 
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. 
Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale 
się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. 
PGE Dystrybucja S.A. to największy w Polsce operator systemu dystrybucyjnego. Spółka działa na 
terenie wschodniej i centralnej części kraju (około 40% terytorium Polski). Dystrybuuje energię 
elektryczną do ponad 5,5 mln Odbiorców. W centrali i siedmiu oddziałach spółki zatrudnionych jest 
prawie 10 tys. pracowników.  
 


