
 

 

 

 

Naszą misją jest promowanie zasilania energią z natury, troszcząc się o środowisko i przyszłość 

kolejnych pokoleń. Systemy fotowoltaiczne to dla nas innowacyjne rozwiązanie, które dba nie tylko o 

domowy budżet, ale i nieodnawialne surowce Ziemi. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompletnych 

systemów zasilania w energię elektryczną pozyskiwaną ze słońca i wiatru. 

 

Naszymi Klientami są zarówno osoby prywatne, firmy jak również instytucje publiczne, koncerny 

energetyczne oraz jednostki naukowo-badawcze. 

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku, która specjalizuje się w wielkopowierzchniowych przestrzeniach 

czy magazynach. 

Każde niestandardowe zadanie stanowi dla nas wyzwanie, które z chęcią podejmujemy i realizujemy. 

 

Dzięki temu podejściu zaufały nam takie marki jak DPD, DIVERSE, PANATTONI, LEXUS, LEWIATAN, 

co znacznie ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i nawiązywanie długotrwałych relacji. 

 

Od 2015r. prowadzimy warsztaty dla Ośrodków Szkoleniowych akredytowanych przez Urząd Dozoru 

Technicznego na certyfikowanego instalatora OZE z zakresu fotowoltaiki. Obecnie intensywnie się 

rozwijamy i powiększamy siły sprzedażowe aby móc zapewnić efektywną obsługę wszystkim naszym 

klientom. 

 

 

ELEKTROMONTER INSTALACJI FOTOWOLTAIZNYCH  

Z nami możesz liczyć na: 

• Pracę w najszybciej rozwijającej się branży w Polsce 

• Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy (w tym samochód służbowy) 

• Liczne szkolenia techniczne - z nami poznasz branżę od podszewki 

• Stabilne zatrudnienie - gwarantujemy umowę o pracę, ale możemy nawiązać współpracę na 
zasadzie B2B 

• Korzystne warunki finansowe - uzależnione od Twojego doświadczenia - jesteśmy otwarci do 
negocjacji 

• Elastyczne godziny pracy 

• Stałe wsparcie merytoryczne 

• Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz 
  
Podejmij z nami współpracę, jeśli: 

• Posiadasz praktyczne doświadczenie na podobny stanowisku i prace elektromonterskie nie są Ci 
obce 

• Posiadasz uprawnienia SEP E/D lub Certyfikat UDT - Instalator OZE w zakresie fotowoltaiki 

• Dbasz o terminowość realizacji zadań 

• Elektryka nie ma przed Tobą tajemnic 

• Interesujesz się branżą fotowoltaiczną 

• Nie masz lęku wysokości 

• Lubisz pracę zespołową 

• Lubisz pracę w terenie 
  
Zakres obowiązków: 

• Prace elektryczne przy montażu instalacji fotowoltaicznych 

• Podłączanie i konfigurowanie inwerterów 

• Montaż i podłączanie zabezpieczeń po stronie AC i DC 

• Montaż tras kablowych 

• Wykonywanie uziemienia i pomiarów elektrycznych 

• Pomoc w pracy związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych na dachu i gruncie 
Dokonywanie odbioru instalacji fotowoltaicznych z klientem 

• Prace serwisowe, wykrywanie usterek, kontakt z działem technicznym producenta 

    
Wyślij nam swoje CV już teraz i dołącz do zespołu SOLEOS 

rekrutacja@soleos.pl 
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