
 
Inżynier budowy – BUDOKOP w Lidzbarku Warmińskim 
 
Jesteś pasjonatem budownictwa? Masz wiedzę z tej dziedziny?  
Potrafisz skutecznie porozumiewać się z innymi i efektywnie planować? 
Chcesz się dalej rozwijać? 
 
Dołącz do zespołu BUDOKOP i rozwijaj się razem z nami! 
 
Ważne dla nas:  

 Wykształcenie / wiedza specjalistyczna z zakresu budownictwa lub/i budowy dróg  

 Umiejętność czytania projektów budowlanych  

 Udział w realizacji przetargów na inwestycje jako wsparcie lub samodzielnie  

 Znajomość lokalnego rynku budowniczo-drogowego mile widziana  

 Doświadczenie we współpracy z podwykonawcami z różnych dziedzin mile widziane 

 Praktyka w zarządzaniu projektami mile widziana 
 

Umiejętności, które cenimy:  

 Planowanie i tworzenie harmonogramów  

 Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość  

 Praca nad kilkoma projektami jednocześnie  

 Umiejętność współpracy z osobami na różnych stanowiskach  

 Nastawienie na szukanie rozwiązań 

 Otwartość na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy 

 Znajomość pakietu MS Office 

 Prawo jazdy kat. B 
 

Twoje zadania: 

 Rozliczanie budów we współpracy z osobami odpowiedzialnymi  

 Monitorowanie rynku pod kątem możliwych przetargów 

 Analiza, weryfikacja i rekomendowanie udziału w potencjalnych przetargach  

 Sporządzanie raportów  

 Sporządzanie zamówień materiałów i sprzętu 

 Przygotowywanie i składanie wniosków materiałowych we współpracy z kosztorysantem 

 Praca w terenie - współpraca z kierownikami robót  
 

Praca z nami to: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 Szansa zdobycia nowych kwalifikacji technicznych  

 Możliwość rozwoju menedżerskiego i awansu na stanowisko kierownicze 

 Realizacja ciekawych projektów 

 Telefon, komputer, samochód służbowy   
 
Prosimy o przesyłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: sekretariat@budokop.net   
z nazwą stanowiska w tytule (Inżynier budowy) do 21.06.2021 roku. 
 
Treść klauzuli RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BUDOKOP-BETON  
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

BUDOKOP to dynamicznie rozwijająca się firma, która istnieje na rynku od 1997 roku. Realizujemy inwestycje 
drogowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jako podwykonawca oraz generalny wykonawca. 
Jesteśmy lokalnym liderem w zakresie projektów drogowych z doświadczeniem przeszło 200 kontraktów.  
W naszym portfolio znajdują się drogi krajowe, powiatowe, leśne oraz trasy rowerowe w tym m.in. odcinek trasy 
rowerowej Green Velo. Więcej o nas na: https://budokop.net/ lub https://www.facebook.com/BudokopBeton/ . 
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