
Analiza parametrów eksploatacyjnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych na podstawie danych ze
SCADY
Aktualizowanie planów produkcji uwzględniając sezonowość dla farm wiatrowych i PV
Analizowanie kluczowych wskaźników efektywnościowych dla obiektów w eksploatacji
Formułowanie wniosków oraz rekomendacji z przeprowadzonych analiz, w szczególności pod kątem
możliwości optymalizacji procesów operacyjnych w obszarze eksploatacji farm wiatrowych i PV
Sporządzanie cyklicznych raportów operacyjnych i bankowych
Archiwizowanie danych z obszaru eksploatacji farm wiatrowych
Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych analiz

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: energetyka, elektroenergetyka i pokrewne
Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku będzie mocnym atutem 
Wiedza techniczna związana ze źródłami OZE i ich eksploatacją
Biegła obsługa MS Office
Znajomość programów SCADA różnych producentów
Wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność oraz samodzielność
Umiejętność analitycznego myślenia oraz argumentowania opartego na danych
Umiejętność prezentowania danych i wniosków
Umiejętność przygotowywania zestawień oraz raportów bankowych i operacyjnych
Jesteśmy graczami zespołowymi, dlatego szukamy kogoś, kto jest nastawiony na współpracę
Wyjątkowy profesjonalizm zawodowy oraz etyka pracy
Łatwość w budowaniu długoterminowych relacji oraz wysoka kultura osobista

Od 2018 roku zatrudnienie w naszej Grupie wrosło pięciokrotnie. Byliśmy wtedy dumni z 8 aktywów
wytwarzania OZE oraz 250 MW mocy wytwórczej, a ten rok zakończymy z 15 aktywami wytwórczymi o

mocy bliskiej pół gigawatów mocy. Nasze operacyjne wyniki finansowe w tym okresie wzrosły dwukrotnie. 
Dlatego dla pełnego obrazu – do słów pasja, wpływ, sens, przyszłość, innowacyjność, odpowiedzialność –
dodaj: złożoność biznesowa, wzrost, dynamika, wizja. Wtedy te „puzzle” utworzą pełen obraz Polenergii.

Specjalista/tka ds. analiz eksploatacyjnych obiektów
OZE

 

Miejsce pracy: Warszawa
 
 
 

GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA:

OPTYMALNY PROFIL KANDYDATA:



Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej oraz tworzenie
raportów
Docenimy osoby zainteresowane problematyką energetyki odnawialnej i rynkiem energii

Połączenie bezpieczeństwa zatrudnienia z dynamicznym, ambitnym miejscem pracy
Atrakcyjne wynagrodzenie
Pakiety socjalne i medyczne
Pracę z ludźmi, którzy lubią ze sobą pracować i wierzą w to co robią
Możliwość rozwoju
Pracę w systemie hybrydowym

CO OFERUJEMY?

 
Jeśli brzmi to jak oferta dla Ciebie, wyślij swoje CV.

APLIKUJ

 
 
 
 

Więcej informacji o naszej firmie możesz znaleźć tutaj: Polenergia oraz Polenergia LinkedIn
 

https://polenergia.elementapp.ai/application/v2/af216a02-16a2-4282-81b4-ea33fbcb0d51/760e4292-f7ba-43fb-a480-519fa86358e7?source=130633c3-e126-40fe-91d0-a2e780d54488
https://www.polenergia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polenergia/mycompany/

