
Energopomiar – ekspercka 
firma z Gliwic
Marka ze znakiem 
jakości 

Energopomiar nieprze-
rwanie od 72 lat prowadzi 
działalność na rynku usług 
pomiarowych i doradczych 
dla energetyki, ciepłownic-
twa, przemysłu oraz sektora 
komunalnego. Usługi dotyczą: 
ochrony środowiska, gospo-
darki wodno-ściekowej, eks-
ploatacji urządzeń energetycz-
nych, automatyki, pomiarów 
fizykochemicznych, chemii 
energetycznej, diagnostyki 
materiałowej i zarządzania 
inwestycjami. Energopomiar 
wykonuje również analizy 
chemiczne i fizykochemiczne 
w akredytowanym laborato-
rium. 

Marka Energopomiaru jest 
znana we wszystkich elektrow-
niach i elektrociepłowniach, 
a firma ceniona za jakość po-
miarów i badań. 

W dobie transformacji 
energetycznej 

Nowe priorytety i model 
funkcjonowania rynków ob-
sługiwanych przez Energopo-
miar nadają kierunek strategii 
firmy. Priorytetem spółki jest 
wsparcie klientów w rozwiązy-
waniu problemów związanych 
z wymogami prawa ochrony 
środowiska, taksonomią unij-
ną, poprawą efektywności 
energetycznej, wdrożeniem 
gospodarki obiegu zamknię-
tego (GOZ), a w dłuższej per-
spektywie – w osiągnięciu 
neutralności klimatycznej.   

Robert Witek 
– prezes „Energopomiar” Sp. z o.o.

„Mamy wiedzę, doświadczenie 
i ogromny potencjał, aby sprostać 
wyzwaniom wynikającym z trans-
formacji energetycznej”

Energopomiar jako 
pracodawca

Pracownicy cenią stabilność 
pracy w Energopomiarze oraz 
stabilną sytuację firmy. Równo-
cześnie podkreślają, że ogromną 
zaletą jest możliwość realizacji 
ciekawych zadań i projektów 

oraz udział w szkoleniach pod-
wyższających kompetencje zawo-
dowe. Na wyróżnienie zasługują 
świadczenia pozapłacowe takie jak 
bogaty fundusz socjalny, prywat-
na opieka medyczna, pracowniczy 
program emerytalny, dofinanso-
wanie wypoczynku letniego, do-
datkowe dwa dni wolne (z okazji 
Dnia Energetyka oraz w wigilię 
Bożego Narodzenia). Tradycją 
firmy są wrześniowe imprezy in-
tegracyjne. 

Wszechstronne 
kompetencje

Szeroka i zróżnicowana oferta 
usług powodują, że nie ma jednej 
charakterystyki pracy w Energo-
pomiarze – stanowiska mają swoją 
specyfikę w zależności od działu 
i typu usług. Może to być praca 
typowo delegacyjna, polegająca 
na wykonywaniu pomiarów na 
obiektach (elektrowni, ciepłowni 
itp.), badaniach w terenie (np. po-
bieranie próbek wód podziemnych 
lub powierzchniowych), zarządza-
niu projektem budowy instalacji 
energetycznej lub przemysłowej 
w ramach umowy na pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu lub 
też praca „stacjonarna” w siedzibie 
firmy (również w trybie zdalnym), 
polegająca na opracowywaniu do-
kumentacji, analiz, koncepcji czy 
studium wykonalności.

Od praktykanta do 
dyrektora

Większość kadry kierowniczej 
Energopomiaru zaczynało pracę 
od stanowisk specjalistycznych, 
zaraz po studiach lub jeszcze 
w trakcie nauki. Stanowiska me-
nadżerskie nie są jednak celem dla 

każdego. W firmie eksperckiej, 
jaką jest Energopomiar, można 
obrać ścieżkę kariery, która nie jest 
tylko ukierunkowana na zarządza-
nie. Pracownicy Energopomiaru 
są prelegentami na konferencjach 
branżowych i publikują artyku-
ły w czasopismach technicznych. 
Firma wspiera specjalistów, któ-
rzy są zainteresowani doktoratem 
w dziedzinach związanych z dzia-
łalnością spółki. Praca w Energo-
pomiarze daje wiele możliwości. 
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Wybrane benefity, jakie oferuje Energopomiar

Impreza integracyjna dla pracowników Energopomiaru odbywa się we wrześniu

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3

44-100 Gliwice
www.energopomiar.com

Dołącz do nas – eksperckiej firmy w dziedzinie  
energetyki i ochrony środowiska, która istnieje od 1950 
roku, a równocześnie ma wielki apetyt na kolejne 70 lat 

i aktywny udział w energetycznej transformacji.

Pracownicy podczas przeglądu aparatury W mobilnym laboratorium pomiarów emisji


