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Sukces zależy od pracy zespołowej!
STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu

nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej –

łączącej ze sobą różne kraje i branże budownictwa.

Zostań częścią naszego zespołu!

Do STRABAG Sp. z o.o. / Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów/ woj. Mazowieckie (biuro w Glinojecku), poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy (dział: branże)
Nr ref.: req 23470

Zadania:
· bieżąca analiza postępu prac oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych w oparciu o harmonogram
· prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót na etapie trwania budowy
· opracowanie dokumentów odbioru końcowego w tym dokumentacji powykonawczej
· przygotowanie raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji
· współpraca z Zamawiającym oraz dostawcami i podwykonawcami
· współpraca przy opracowaniu wycen na roboty dodatkowe i zamienne
· współpraca z Kierownictwem kontraktu, obsługa bieżących potrzeb budowy
· planowanie dostaw i kontrola materiałów dostarczanych na plac budowy
· koordynacja międzybranżowa wykonywanych robót

Wymagania:
· wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, elektryki, teletechniki lub pokrewne) / ewentualnie niepełne
· mile widziane doświadczenie zawodowe lub znajomość budownictwa drogowego i (lub) branży elektrycznej/teletechnicznej (w wykonawstwie lub

biurze projektowym kontrakty infrastrukturalne)
· znajomość obsługi MS Office (w tym Excel), dodatkowym atutem będzie znajomość programów z grupy CAD
· dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat.B)
· sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
· umowę o pracę
· szeroką ofertę szkoleń
· prywatną opiekę medyczną
· możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego przez formularz aplikacyjny on-line na www.strabag.pl w zakładce ”kariera” (opcja aplikowania na
konkretną ofertę pracy!)

Prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez spółki koncernu STRABAG SE, w celu realizacji procesu rekrutacji”. Fakultatywnie: „Ponadto, wyrażam dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez spółki koncernu
STRABAG SE, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

http://www.strabag.pl/

