
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ
ELEKTRYKIEM?

O sy tuac j i  na  r ynku  p racy  rozmaw ia l i śmy  z
Panem Adamem S taw ieck im  w ła ś c i c i e l em
f i rmy  E L - S t aw .

Proszę opowiedzieć ogólnie o
firmie- Od kiedy Pan prowadzi?  
Jaka jest pozycja firmy na
rynku? Dla kogo świadczy Pan
usługi?
Firma działa na lokalnym rynku od
roku 2006, głównie w branży
elektrycznej. Obecnie obsługuje
kilkanaście inwestycji publicznych
oraz klientów prywatnych w
zakresie usług elektrycznych.
Firma ponadto prowadzi hurtownię
oraz sklep elektryczny.

Czy na rynku jest zapotrze-
bowanie na nowych pracowni-
ków?
W związku z rosnącym zapotrze-
bowaniem na usługi elektryczne
istnieje stałe zapotrzebowanie na
nowych pracowników.

Jacy pracownicy są najbardziej
poszukiwani, jakie wymagania
stawiane są kandydatom? 
Głównie poszukujemy pracowni-
ków posiadających doświadczenie
w branży elektrycznej. Zatrudnia-
my również osoby bez doświad-
czenia, ale posiadające wykształ-
cenie elektryczne na poziomie
minimum szkoły średniej. Te
osoby  dodatkowo szkolimy, aby
zdobyły potrzebne dla nas
kwalifikacje. Zwracamy dużą uwa-
gę na to, jakie faktycznie
wiadomości i umiejętności posia-
dają kandydaci, czego udało im
się nabyć w trakcie nauki.

Czy łatwo jest znaleźć
odpowiednich pracowników? 
Obecnie na rynku pracy jest wiele
osób spełniających nasze
oczekiwania, jednakże nie zawsze
wykazują się chęcią do pracy bądź
żądają wygórowanych warunków
pracy. Chętnie prowadzimy
rozmowy o pracę z kandydatami,
którym na tej pracy naprawdę
zależy.

Czy planuje Pan zmiany w
zatrudnieniu  w najbliższych
latach? 
W najbliższych latach planujemy
zwiększenie obsady osób na
stanowiskach monterskich instala-
cji elektrycznych oraz osób na
stanowiskach administracyjnych.

Czy istnieje i jak ocenia Pan
współpracę ze szkołą? 
Z Państwa szkołą współpracujemy
od dłuższego czasu.  Obecnie
również uczniowie klasy II w
ramach kształcenia dualnego
odbywają zajęcia praktyczne w
naszej firmie raz w tygodniu, w
realnych warunkach, pod czujnym
okiem naszych pracowników.
Współpraca przebiega bez
zastrzeżeń, zawsze możemy
liczyć na pomoc ze strony szkoły
w realizacji wspólnych zadań.
Absolwentów szkoły zapraszamy
do aplikowania o pracę.


