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Inżynier budowy
Miejsce pracy : biuro Bartoszyce, częściowo delegacja na budowy na ternie województw Warmińsko-

mazurskiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Mazowieckiego

Wymagania:
 student kierunku Budownictwo, mile widziane wykształcenie budowlane, inż. budownictwa lądowego 
 minimalna znajomość procesu przeprowadzenia prac budowlanych,
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub staż, 
 znajomość programu Autocad, MS Office,
 umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej projektowej,
 umiejętność pracy w zespole,
 prawo jazdy kat. B,
 musisz być osobą kreatywną, inteligentną, pracowitą, posiadającą wyczucie w tym co robisz, potrafiąca 

przeanalizować sytuację w trakcie korespondencji mailowej lub rozmowy z podwykonawca albo projektantem,

Obowiązki:
 Bezpośredni nadzór nad jakością realizowanych prac,
 Wsparcie kierownika budowy w formalnościach budowy, 
 Wykonywanie rysunków budowlanych w tym projektów wykonawczych (asystent projektanta) lub adaptacja 

rysunków, 
 Przygotowywanie przedmiarów, kosztorysów na prace budowlane,
 Przygotowanie obmiarów i specyfikacji technicznej zapotrzebowań zakupowych na materiały i usługi,
 Przygotowywanie zamówień (ilości i specyfikacji), dobór materiałów do zamówienia,
 Weryfikacja otrzymywanych od podwykonawców ofert, przygotowanie zestawień ilościowych i kwotowych 

ofert,
 Koordynowanie i nadzór nad pracami podwykonawców na budowie, kierowanie pracą brygad budowlanych, 

rozdział robót,

Oferujemy:
 możliwość rozwoju, podniesienia umiejętności i kwalifikacji oraz zdobycia wiedzy, odbycie praktyki 

zawodowej w celu zdobycia uprawnień budowlanych, zarówno w projektowaniu jak i bezpośrednim nadzorze 
na budowie, 

 narzędzia niezbędne do pracy;
 stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy (nie wymagamy niemożliwych rzeczy, uzgadniamy, 

potwierdzamy i działamy) 
 udział w rozwoju firmy i zwiększenie wynagrodzenia wraz z rozwojem firmy, pracujemy na wspólny sukces, 

nie jesteśmy korporacją w której pracownik to pozycja w tabelce, 
 elastyczna forma zatrudnienia i elastyczne godziny pracy, możliwość częściowej pracy zdalnej, 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV na adres biuro@drewland.com.pl .

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
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