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BRANŻA  BUDOWNICTWO / ENERGETYKA  

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Nasza firma poszukuje osób z wykształceniem technicznym w zakresie infrastruktury kolejowej, tramwajowej, a także 

innych specjalności na kierunku budownictwa. Ważnym czynnikiem przy wyborze kandydatów, poza motywacją 

do pracy i chęcią rozwoju osobistego, jest bardzo dobra umiejętność posługiwania się programem AutoCad. Znajo-

mość programów MS Excel i MS Project będzie dodatkowym atutem. 
 

Studenci i studentki kierunków: budownictwo; elektrotechnika; elektrotechnika i automatyka; energetyka; transport 

(specjalność: transport kolejowy). 
 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
ZUE S.A. umożliwia kandydatom podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia 

oraz możliwość rozwoju zawodowego.  

W spółce istnieje możliwość zrealizowania praktyk, podczas których studenci zdobędą swoje pierwsze doświadczenie 

zawodowe. 
 

REKRUTACJA NA STANOWISKA 
Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska: 

 kierownik robót ds. elektroenergetycznych (kolejowa sieć trakcyjna), 

 inżynier budowy, 

 inżynier budowy (kolejowa sieć trakcyjna), 

 inżynier budowy ds. elektrycznych (tramwajowa sieć trakcyjna),  

 inżynier budowy (branża SRK), 

 elektromonter. 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Etap I 

Złożenie przez kandydatów aplikacji poprzez zakładkę Kariera na naszej stronie internetowej www.grupazue.pl  

Etap II 

Zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną 

Etap III 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Etap IV 

Przekazanie informacji zwrotnej do wszystkich kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym 

Etap V 

Zatrudnienie wybranego kandydata 

 

 

http://www.grupazue.pl/
http://www.grupazue.pl/


 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i ener-

getycznej. ZUE S.A. zatrudnia obecnie powyżej 800 pracowników, działając na terenie całej Polski. Głównym przedmio-

tem działalności Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych 

usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ZUE S.A. jest lide-

rem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budo-

wy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Grupa ZUE zajmuje się także bieżącym utrzymaniem syste-

mów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. 

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i ener-

getycznej, skupiający jednocześnie w swych strukturach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym 

i wykonawczym. 

 

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy: 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 prywatną opiekę medyczną,  

 możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,  

 świadczenia socjalne, 

 niezbędne narzędzia pracy, 

 dodatkowe benefity – m.in. kartę Multisport. 
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PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-

SOWANY ZE ŚRODKÓW UE. INFORMACJA O PROJEKCIE: PIKAP.PK.EDU.PL 


