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Zadanie rekrutacyjne pt. „Stażysta-mechanik do Wydziału MEW”.
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Podstawowe informacje o Wydziale

• Liczba zarządzanych obiektów : 44

• Liczba pracowników – 76

• Obszar działania: Koszalin, Słupsk, Straszyn (Gdańsk), Elbląg, Olsztyn, Oława

• Zakres działania: część mechaniczna, energetyka, automatyka obiektowa 

Wydział Małych Elektrowni Wodnych
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Zadania podstawowe

a) utrzymanie sprawności technicznej maszyn i 

urządzeń wytwórczych 

b) Prowadzenie systematycznej kontroli i 

ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń

c) Remonty podstawowych urządzeń 

wytwórczych 

d) Modernizacje (głównie część ee i 

automatyka obiektowa)

e) Prowadzenie dokumentacji technicznej

Wydział Małych Elektrowni Wodnych
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Obszar mechaniczny

a) Dbałość o stan techniczny hydrozespołów, 

zamknięć ruchowych i ich napędów, 

b) Konserwacje urządzeń podlegających UDT

c) Hydraulika siłowa

d) Remonty i naprawy urządzeń

e) Odtwarzanie elementów 

f) Wykonywanie dokumentacji 

odtworzeniowej

Wydział Małych Elektrowni Wodnych
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Czego oczekujemy od kandydata 

1. Studia inżynierskie, mechanika ogólna

2. Umiejętności czytania rysunków technicznych

3. Umiejętności wykonywania odręcznych 

szkiców z zaznaczeniem istotnych linii 

wymiarowych

4. Znajomości AUTOCAD

5. Chęć poznawania nietypowych rozwiązań 

inżynierskich

Wydział Małych Elektrowni Wodnych
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Treść zadania 1/3

1. Podaj przykładowe oznaczenia na rysunkach, symbole, tolerancje i ich 

znaczenie
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Treść zadania 2/3

2.  Na którym z rysunków nr 1 czy nr 2 linie wymiarowe pozwalają na najmniejszy 

błąd w wykonaniu danej części. Uzasadnij wypowiedź.  

Rys. 1

Rys. 2
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Treść zadania 3/3

3.  Zaznacz istotne linie wymiarowe bez zapisu wartości dla współpracy drabinki z 

kołem napędowym palczatkowym
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Informacje techniczne dla kandydata

 Przygotuj rozwiązanie zadania w formie pliku .ppt, na maksymalnie 5 slajdach (do 5 MB) i 

prześlij wraz CV  (w języku polskim) w terminie do dnia 21.11.2021 r. na adres e-mail: 

rekrutacje.oze@energa.pl w temacie maila wpisując nr referencyjny 01/10/2021 lub 

„Stażysta-mechanik do Wydziału MEW”

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: 

rekrutacje.oze@energa.pl

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas 

rozmowy rekrutacyjnej. Do zobaczenia! 
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