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TEL +48 22 781 08 78,  e-mail: kzazielonka@kzazielonka.eu  

 
KZA Zielonka Sp. z o.o. jest firmą usługowo-budowlaną działającą od blisko 20 lat w branży 

kolejowej, specjalizującą się w dziedzinie automatyki kolejowej, telekomunikacji i energetyki. Nasze 

usługi skierowane są głównie do firm budowlanych oraz zarządców infrastruktury kolejowej na 

terenie całego kraju i obejmują m.in. budowę sieci kablowej dla potrzeb urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, telekomunikacji kolejowej i energetyki niskonapięciowej oraz wszelkiego rodzaju prace 

polegające na montażu urządzeń srk. 

 

W związku z rozwojem firmy oraz nowymi kontraktami poszukujemy osób na stanowisko: 

POMOCNIK MONTERA, ELEKTROMONTER 

Miejsce pracy: cała Polska 

 

Do Twoich głównych zadań będzie należało: 

• praca przy budowie i remontach linii kolejowych, 

• praca fizyczna przy układaniu i montażu kabli, 

• prace przy montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

 

Wymagamy: 

• dobrego stanu zdrowia, 

• gotowości do pracy w delegacji (praca w dni robocze), 

• wykształcenia minimum średniego technicznego lub zawodowego o specjalności mechanicznej, 

elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej, mechatronicznej lub informatycznej, 

• prawo jazdy kat. B, 

• chęć zdobywania nowego doświadczenia, 

 

Mile widziane są: 

• uprawnienia związane z profilem działalności naszej firmy, 

• prawo jazdy kat. B+E lub C+E, 

• doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z automatyką kolejową, 

 

Oferujemy: 

• pracę w zaangażowanym zespole, w przyjaznej atmosferze, 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (praca w delegacji, z wolnymi weekendami), 

• atrakcyjne wynagrodzenie, w tym premie za nadgodziny, 

• zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą oraz zwrot kosztów podróży, 

• ulgi na przejazd koleją na terenie Polski, 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• możliwość ubezpieczenia grupowego pracownika oraz członków rodziny, 

 

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie zachęcamy do przesłania aplikacji zawierającej CV ze zdjęciem 

oraz telefonem kontaktowym na adres mailowy: kzazielonka@kzazielonka.eu z tytułem zawierającym: 

„Aplikacja CV – imię i nazwisko”. 

 

Na dole CV należy zamieścić klauzulę o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych w dokumentach aplikacyjnych 

przez KZA Zielonka Sp. z o.o., ul. Kasprzykiewicza 19, 05-200 Leśniakowizna, w celu prowadzenia rekrutacji 

z moim udziałem” 
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