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Połączenie trzech spółek 2009 

 Nowa spółka Energotest Sp. z o.o. 

 została utworzona z trzech 

podmiotów: 

 

 Energotest-Energopomiar 

 

 Energoefekt 

 

 Rynek Automatyki Elektrobudowy 

 

 



Struktura 

Systemy i AKPiA 

Automatyka 

elektroenergetyczna 

Produkty 

Projektowanie 



Zakres usług 

 Energotest realizuje kompleksowe usługi inżynierskie 

obejmujące:  

 

 projektowanie; 

 kompletację dostaw; 

 prefabrykację, montaż lub nadzór nad montażem; 

 badania i próby pomontażowe;  

 uruchomienia; 

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

  

 

www.energotest.com.pl 



  Rynki na których działamy 

 Nasze usługi i wyroby mają zastosowanie  

w przedsięwzięciach  modernizacji istniejących, 

bądź budowy nowych:  

 

 elektrowni i elektrociepłowni energetyki zawodowe  

i przemysłowej (konwencjonalnych i wodnych); 

 systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; 

 instalacji przemysłowych; 

 obiektów ochrony środowiska, takich jak oczyszczalnie 

ścieków i instalacje odsiarczania spalin.  

 

  

 

www.energotest.com.pl 



  Systemy - potencjał 

Posiadamy zespół ponad trzydziestu doświadczonych 

inżynierów skupionych wokół realizacji systemów sterowania  

i nadzoru: 

 

 Econtrol – dla energetyki zawodowej 

 Aquarius – dla energetyki wodnej 

 EMAC – dla przemysłu 
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    Co oferuje Energotest Sp. z o.o.? 

 

 Stabilne zatrudnienie, 

 Szeroki program szkoleń, 

 Praktyczne doświadczenie, 

 Wysoką dynamikę rozwoju, 

 Elastyczność zatrudnienia. 
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    Wybierz lepszy start ! 

 

Zdobądź doświadczenie w firmie opartej na wiedzy i 

solidnych podstawach finansowych.  

 

Pracuj w firmie, w której przede wszystkim liczy się 

Człowiek! 
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    Jak i dlaczego w Energotest Sp. z o.o. liczy  

   się Człowiek? 

 

20 czynników wpływających na zaangażowanie Pracowników: 

 

 Ludzie (zarząd, kierownictwo, współpracownicy, docenianie 

ludzi), 

 Praca (zadania, autonomia, samorealizacja, zasoby, 

procesy), 

 Wynagradzanie (płaca, świadczenia, uznanie), 

 Możliwości (kariera i rozwój), 

 Jakość życia (równowaga praca – życie, warunki pracy), 

 Praktyki (polityka, zarządzanie wynikami, reputacja 

organizacji, marka pracodawcy) 
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    Dołącz do nas ! 

 

Zaloguj się w naszej bazie na stronie: 

www.energotest.com.pl/kariera 

 

 

Złóż aplikację już dziś, czekamy na Ciebie. 

Energotest Sp. z o.o. 
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http://www.energotest.com.pl/kariera
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Dziękujemy za uwagę 

 
Energotest sp. z o.o.  

ul. Chorzowska 44B  

44-100 Gliwice 

tel. (+48 32) 270 45 18  

fax (+48 32) 270 45 17 

  

  

 

 


