
 

 

 

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa 

technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora 

publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i 

infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną 

przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym 

świecie.   

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1450 

inżynierów oraz ponad 1100 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach 

Centrum Usług Wspólnych.  

 

W związku z rozwojem działu elektrycznego poszukujemy inżynierów na wszystkich poziomach 

rozwoju zawodowego. Aktualnie budujemy zespół, który będzie świadczył usługi projektowe 

związane z projektami wodnymi takimi jak stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków dla 

naszych klientów w Wielkiej Brytanii.  

 

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i 

odnosić sukcesy każdego dnia.   

 

Starszy Projektant Instalacji Elektrycznych / Senior 

Electrical and ICA Engineer (Projekty wodne na rynek UK) 
 

Zakres obowiązków:  

• Aktywny udział w procesie projektowym jako samodzielny specjalista lub/i lider zespołu  

• Współpraca z inżynierami w Polsce i za granicą  

• Przygotowywanie dokumentacji technicznej, rysunków, opisów, zestawień materiałów   

• Sprawdzanie i weryfikacja projektu oraz podwykonawców w zakresie spełnienia norm oraz 

wymagań i specyfikacji klienta,    

• Uczestnictwo w wizjach lokalnych w celu dokonania inwentaryzacji i oceny infrastruktury 

technicznej  

• Opracowywanie raportów obliczeniowych dla oświetlenia oraz instalacji elektrycznych w 

dedykowanym oprogramowaniu (Dialux, Amtech, SKM, EasyPower, Etap)  

• Udział w opracowywaniu modelu 3D instalacji elektrycznych w środowisku BIM  

 

Oferujemy:  

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin  

• Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym  

• Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30)  

• „Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h)  

• Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy 

międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich 

obszarach infrastruktury  



 

 

• Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs  

• Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne 

wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych 

technologii, narzędzi oraz języków programowania  

• Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, 

PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich 

działalnością  

• Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, 

dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna)  

• Dofinansowanie kursu j. angielskiego   

• Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów 

 

Wymagania:  

• Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie elektrotechniki, energetyki lub pokrewne   

• Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w tym 

doświadczenie w projektowaniu stacji uzdatniania wody, oczyszczani ścieków  

• Doświadczenie w doborach i specyfikacji urządzeń elektrycznych, transformatorów, 

rozdzielnic, agregatów prądotwórczych  

• Doświadczenie w projektowaniu sterowników PLC, systemu SCADA oraz znajomość sieci 

przemysłowych i urządzeń komunikacyjnych, w tym technologii fieldbus, takich jak 

Profibus DP, Profibus PA, Ethernet, ProfiNet  

• Uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych  

• Uprawnienia brytyjskie lub chęć ich zdobycia będzie mile widziana („Chartered Engineer 

status”)  

• Umiejętność pracy w zespole, samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy   

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  

• Znajomość europejskich i brytyjskich standardów, norm, przepisów i wytycznych 

projektowania w tym m. In. HAZOP, DSEAR, CDM, WIMES będzie dodatkowym atutem   

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 

 

E-mail: izabella.gralewska@jacobs.com 

Telefon:  + 48 12 225 63 48 

 

 

ul. M. Konopnickiej 31 | 30-302 Kraków | Poland 
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