
 
Urząd m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 

poszukuje 4 kandydatów na stanowisko: 

Doradca energetyczny 

Termin składania aplikacji: 1 października 2021 r. 

Twoje zadania: 

• prowadzenie konsultacji oraz doradztwa techniczno-finansowego w zakresie: 

➢ modernizacji źródeł ciepła,  

➢ termomodernizacji budynków,  

➢ zastosowania odnawialnych źródeł energii,  

➢ pozostałych działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz odporności 

klimatycznej budynków; 

• prowadzenie doradztwa w stałym punkcie doradztwa energetycznego w centrum Warszawy; 

• prowadzenie doradztwa podczas wizyt terenowych w urzędach dzielnic i jednostkach miejskich, 

wydarzeniach plenerowych oraz podczas wizyt u zainteresowanych osób i podmiotów; 

• aktywna promocja miejskich ekodotacji, w tym dotacji na wymianę kopciuchów. 

Oczekujemy: 

• łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, 

• zaangażowania w ochronę środowiska i klimatu, 

• samodzielności i kreatywności, 

• prawa jazdy kat. B – czynnego, 

• dobrej obsługi pakietu Microsoft Office, 

• znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

Mile widziane: 

• ukończony co najmniej 3 rok studiów na kierunkach: energetyka, inżynieria środowiska, ochrona 

środowiska, ekologia, budownictwo, biogospodarka lub pokrewne, 

• podstawowa znajomość zasad wykonywania audytu energetycznego budynków, 

• podstawowa znajomość programów dotacyjnych na modernizację źródła ciepła, 

termomodernizacji budynku, instalacji odnawialnych źródeł energii, 

• dobra znajomość cech charakterystycznych poszczególnych typów systemów grzewczych oraz 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Oferujemy: 

• pracę w dynamicznie rosnącym i rozwijającym się sektorze doradztwa energetycznego  

i odnawialnych źródeł energii; 

• pakiet szkoleń niezbędnych na stanowisku; 

• umowę zlecenie z wynagrodzeniem stałym miesięcznym w wysokości 4000-5000 zł brutto + 

wynagrodzenie premiowe w zależności od uzyskanych wyników; 

• możliwość rozwoju zawodowego w ramach Urzędu m.st. Warszawy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie   

o  wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie   danych   osobowych zawartych w CV dla potrzeb tej rekrutacji 

na adres mailowy sekretariatu Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m. st. Warszawy: 

sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl do 1 października 2021 r. w tytule wpisując „Nabór na 

stanowisko Doradcy Energetycznego”. 
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