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Krótki opis firmy 

ESMETRIC stanowi zespół specjalistów w swojej branży, którzy z powodzeniem 
zrealizowali wdrożenia systemów pomiarowych liczone w setkach tysięcy sztuk dla 

naszych klientów z sektora energetycznego. Cechuje nas koleżeńskie podejście do naszych 
klientów, których zaufanie jest podstawą naszego biznesu. 

Nazwa stanowiska:  

Młodszy Inżynier / Inżynier ds. Wdrożeń  

Miejsce publikacji ogłoszenia:   
 

Warszawa 
 

Adres siedziby firmy:  Kolejowa 5/7 
  
Numer telefonu do kontaktu:   
 

 

Opis stanowiska: 

Chcielibyśmy, aby nasz zespół powiększył się o osobę, która tak jak my nie boi się wyzwań, a 

kolejne sukcesy całego zespołu cieszą co najmniej tak samo jak osobiste. Realizujemy 

wdrożenia liczone w setkach tysięcy punktów pomiarowych na terenie Polski dla największych 

koncernów energetycznych w kraju.  

Inżynier lub młodszy Inżynier, którego poszukujemy to osoba przede wszystkim otwarta na 

wyzwania, która chce się rozwijać i zdobyć nowe kompetencje z pogranicza  

informatyki / telekomunikacji / elektroniki / energetyki. Branża pomiarowa dla sektora 

energetycznego na pewno jest perspektywiczną niszą, w której tylko poprzez praktyczne 

projekty można zdobyć niezbędne kompetencje. My na pewno stwarzamy do tego warunki w 

tej unikalnej branży.  

Jeżeli rozumiesz, jak działa świat IT / elektroniki, potrafisz analizować protokoły 

komunikacyjne, znasz podstawy telekomunikacji i chcesz poznać jak wykorzystać swoją 

wiedzę w sektorze energetycznym – prawdopodobnie szukamy właśnie Ciebie! 

 

 

Wymagania: 

 
Od kandydata oczekujemy: 
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• Preferowanego wykształcenia w zakresie informatyki i/lub elektroniki i/lub 

energetyki, 

• Doświadczenia z obszaru: elektroniki (podstawy budowy urządzeń elektronicznych, 

elementy pasywne) i/lub telekomunikacji (administracja siecią informatyczną, 

konfiguracja urządzeń sieciowych typu routery, sieci GSM), 

• Znajomość zagadnień sieciowych (TCP/IP, HTTP, budowa protokołów sieciowych), 

znajomość MS Windows i MS Excel, podstawowa znajomość zagadnień 

telekomunikacji (modulacja sygnału, warstwy ISO/OSI), 

• Biegłej znajomości języka angielskiego, 

• Prawa jazdy kat. B, 

• Gotowości do wyjazdów służbowych (do 30% czasu), 

• Pasjonowania się nowymi technologiami i wykonywaną pracą 

• Otwartości na nowe wyzwania, których nam nie brakuje 

Dodatkowo mile widziane:  

• Doświadczenie z platformami embedded,  

• Znajomość GNU / LINUX,  

• Znajomość dowolnego języka programowania,  

• Doświadczenie z zakresu opomiarowania energii elektrycznej. 

 

Oferujemy (przykładowe zapisy): 

• Rozwój m.in. poprzez szkolenia technologiczne, 

• Pracę w międzynarodowym środowisku dostawców zaawansowanych technologii 

oraz największych korporacji polskiego sektora energetycznego i telekomów, 

• Akceptację i wdrażanie efektywnych pomysłów i rozwiązań przy zachowaniu 

koleżeńskiej atmosfery, 

• Pracę w młodym, dynamicznym i kreatywnym zespole, 

• Brak monotonii pracy, codziennie nowe wyzwania – każdy dzień jest inny, nie 

wprowadzamy stagnacji ☺ 

• Uczestnictwo w kluczowych projektach Smart Metering / Grid, 

• Wynagrodzenie skorelowane z oferowaną wiedzą i zaangażowaniem. 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ zlecenie/ B2B 

 


