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UMIEJĘTNOŚCI
Czytanie dokumentacji technicznej

Programowanie sterowników PLC

Przeprowadzaniu napraw urządzeń elektrycznych

Znajomość systemów instalacji elektrycznych i energetycznych

Czytanie schematów elektrycznych

PROFIL

Zorientowany na bezpieczeństwo Elektryk z 10-letnim doświadczeniem w instalowaniu,
naprawianiu i testowaniu instalacji elektrycznych w domach mieszkalnych. Specjalizuje się w
różnych technikach elektrycznych. Zorganizowany oraz z zaangażowaniem realizuje powierzone
projekty

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

WYKSZTAŁCENIE

KLAUZULA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby
przyszłych rekrutacji prowadzonych przez (nazwa firmy).

Życiorys

Elektryk/elektromonter
Emtor Sp. z o.o, Warszawa

Wykonywanie planów instalacji elektrycznych dla sprawnie
działającego oświetlenia, domofonu i innych instalacji elektrycznych.

2009 - Obecnie

Wdrożył program szkoleniowy dla nowych elektryków,
koncentrując się na właściwych technikach instalacji i protokołach
bezpieczeństwa. Pomyślnie przeszkolił czterech nowych kolegów w
programie inauguracyjnym.

•

Wykonał 40 planów instalacyjnych, zgodnie z wymogami klienta, co
zwiększyło satysfakcję klienta o 90%.

•

Zwiększył obroty firmy o 80% dzięki umiejętnemu słuchaniu
klientów.

•

Nawiązał współpracę z firmą zlecającą projekty, w zakresie prac na
polecenie, przygotowywanie dokumentacji pomiarowej oraz
archiwizacja dokumentów powykonawczych.

•

Specjalista Elektromonter
Climatic Sp. z o.o., Warsszawa

Odpowiedzialny za montaż , mechanikę , naprawę powierzonych
maszyn i urządzeń. Ponadto instalację i uruchomienie maszyn.
Obsługa i konserwacja maszyn zarówno w kraju jak i za granicą.

2005 - 2009

Zrealizował międzynarodowy projekt, pomiar elektrycznych
budynków (pętla zwarcia, uziemnienie, inst. odgromowa) zakończył
przed terminem zlecenia.

•

Montaż oraz konserwowanie urządzeń elektrycznych. obsługa
procesu uzdatniania ścieków oraz stacji pomp.

•

Technik elektryk
Zespół Szkół Elektronicznych Nr.2, Warszawa

2002 - 2022

Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych „E”⁹ grupy G1
uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji (w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-
pomiarowym) dot. urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

•
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